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CUVÂNT ÎNAINTE

I
storia creştinismului, materializată prin istoria instituţiei 
care reprezintă interesele credincioşilor în societate, Biserica, 
este marcată încă de la început de dimensiunea martiriului, 

adică a „mărturisirii de credinţă”. Începând cu Sfântul Ştefan, până 
în timpurile noastre, credinţa în Hristos este însoţită de faptele mar‑
tirilor şi mărturisitorilor care îşi pun întreaga viaţă în slujba iubirii 
faţă de Dumnezeu şi aproapele. Martiriul este o constantă a istoriei 
Bisericii, indiferent dacă privim la martirii primelor secole sau la măr‑
turisirea de credinţă dată de creştinii de azi. Avem mărturisirea de 
credinţă făcută cu preţul sângelui de sfinţii cunoscuţi şi veneraţi în 
calendarul creştin, la care se adaugă faptele eroice, cunoscute numai 
de Domnul, a personalităţilor din timpul lor sau a eroilor necunoscuţi, 
însă toate acestea sunt fapte recompensate prin cununa învingătorilor 
în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Dincolo de dimensiunea teologică a martiriului ne rămâne memo‑
ria documentelor scrise şi memoria vie a oamenilor care au trăit anu‑
mite evenimente marcante din istoria Bisericii ca o mărturie accesi‑
bilă omului istoric, uneori atât de opresat de lumea materială şi de 
scepticism. Secolul XX a fost marcat de schimbări majore în plan eco‑
nomic şi social. Biserica a cunoscut momente de reînnoire – Conciliul 
Vatican II –, dar a trecut şi prin perioade de persecuţie, în special în 
Europa de dincoace de „cortina de fier”. Sunt evenimente trăite de 
bunicii şi părinţii noştri, dar şi evenimente din timpul vieţii noastre. 
Toate acestea sînt istorii din marea istorie a neamului omenesc, aflat 
în drum spre destinul său eshatologic. Istoria recentă se completează 
în ritmul cercetărilor care aduc o contribuţie la cunoaşterea justă a 
evenimentelor, aşa cum s-au petrecut, lăsând cercetărilor ulterioare 
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acele repere necesare unei viziuni clare asupra unei anumite perioade 
istorice. 

În acest sens, lucrarea lui Sergiu Soica, Clerici ai Eparhiei Greco-
Catolice de Oradea în detenţie sub regimul comunist din România, 
aduce o contribuţie asupra cunoaşterii persecuţiei Bisericii Române 
Unite, oferind cititorului biografiile câtorva martiri şi mărturisitori ai 
Eparhiei de Oradea Mare. Autorul ne oferă extrase din arhive pe care 
le completează, acolo unde acest lucru a fost posibil, cu declaraţii luate 
preoţilor supravieţuitori, lăsându-ne să descoperim aspectul uman, 
destinele frânte de regimul totalitar şi eroismul – ignorat de mulţi – 
de care au dat dovadă aceşti slujitori ai altarului pentru a rămâne fideli 
misiunii lor. În faţa unei societăţi care caută să relativizeze toate valo‑
rile, care fragmentează adevărul pentru a-şi nuanţa propriile poziţii 
şi greşeli, memoria documentelor şi mărturiile date de cei care s-au 
pus în slujba Adevărului, slujindu-l cu eroism, se impune mai mult ca 
oricând. Au fost oameni care au trăit printre noi, care au îndurat per‑
secuţii şi au avut de suferit pentru a rămâne fideli în credinţă, familii 
care au fost marcate de răul instituţionalizat în regimul trecut; a le 
cunoaşte declaraţiile date forţat în faţa anchetorilor, acuzele aduse de 
organele de anchetă, propriile mărturii, constituie adevărate lecţii de 
credinţă. Prin jertfele lor, prin suferinţele îndurate şi mai ales prin spe‑
ranţa lor nemărginită au învins răul şi au arătat tuturor că Împărăţia 
Adevărului se îndreaptă spre plinătatea care va triumfa atunci când 
omenirea se va reuni sub un singur păstor, Domnul nostru şi dreptul 
judecător al faptelor noastre.

A descoperi eroismul oamenilor de valoare înseamnă a înţelege că 
tăria unei Biserici nu constă în numărul credincioşilor ei, ci în mul‑
ţimea martirilor şi mărturisitorilor care şi-au manifestat credinţa în 
aceasta. Mântuitorul spunea în pragul patimilor: „În lume necazuri 
veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan, 16, 33). Martirii şi 
mărturisitorii Bisericii noastre sunt cei care au biruit şi ne-au încre‑
dinţat misiunea lor de a-l aduce pe Hristos în mijlocul nostru, de a-l 
împărtăşi celorlalţi şi de a umaniza lumea în care trăim.

† Virgil BERCEA



STUDIU INTRODUCTIV

„S-ar părea că închisorile comuniste sunt fundături ale 
istoriei, în care îşi desfăşoară înclinaţiile bestiale indivizi cu 
instincte de ucigaşi abandonaţi sadismului, asupra unor vic‑
time a căror vinovăţie rămâne întotdeauna o ipoteză metaforică. 

Închisoarea este un spaţiu-metaforă a statului comunist. 
Închisorile sunt mijloace de educaţie pentru viaţă într-un stat-
închisoare. Închisorile sunt de asemenea mijloace de extermi‑
nare a persoanelor care nu se pot adapta societăţii sovietice. În 
închisoare conducătorii şi intelectualii unei naţiuni captive sunt 
sau reeducaţi sau executaţi. Din acest instrument coşmăresc al 
transformării sociale rezultă două produse puţin deosebite: un 
om nou, Omul Sovietic sau un cadavru. Omul Sovietic este un 
specimen fără Dumnezeu sau popor, fără suflet sau libertate, un 
robot depersonalizat al statului, un sclav fără voinţă sau opinie 
personală, care ascultă şi execută ordinele Partidului Comunist”1.

S
fântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, în Scrisoarea 
Apostolică „Tertio Millennio Adveniente” afirma: „Biserica 
din primele veacuri s-a născut din sângele martirilor: 

«Sanguismartyrum – semen christianorum» (Tertulian, Apol., 50, 13: 
CCL I, 171). Evenimentele istorice legate de figura lui Constantin cel 
Mare n-ar fi putut niciodată garanta Bisericii o dezvoltare ca aceea care 
s-a realizat în primul mileniu dacă n-ar fi fost sămânţa martirilor şi 
patrimoniul de sfinţenie care au caracterizat primele generaţii creştine. La 
sfârşitul celui de-al doilea mileniu, Biserica a devenit din nou o Biserică 
a martirilor. Persecuţiile împotriva credincioşilor – preoţi, călugări şi 

1 Alexandru Raţiu, Biserica furată, Cluj-Napoca, Edit. Argus, 1990, p. 35. 
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laici – au răspândit din belşug sămânţa martiriului în diferite părţi ale 
lumii. Mărturia adusă lui Cristos până la sânge a devenit un patrimo‑
niu comun catolicilor, ortodocşilor, anglicanilor şi protestanţilor, după 
cum observa deja Paul al VI-lea în omilia sa la canonizarea martirilor 
din Uganda (AAS 56, 1964, pag. 906.)”2.

Atât pentru istoria Bisericii Greco-Catolice cât şi pentru istoria 
României, secolul XX, mai precis anul 1948 este anul în care comu‑
nismul „şi-a intrat în drepturi în totalitate”. În această perioadă 
România a rămas fără opoziţie politică, datorită procesului împotriva 
Partidului Naţional Ţărănesc din octombrie 1947 şi prin auto-dizolva‑
rea Partidului Naţional Liberal. Prin guvernul comunist pro-sovietic 
condus de Petru Groza şi prin Parlamentul dominat de comunişti în 
urma alegerilor din noiembrie 1946, dar mai ales după abdicarea for‑
ţată a Regelui Mihai din 30 decembrie 1947, societatea românească 
a intrat într-o sferă a schimbărilor. Din anul 1948 noua conducere a 
României a schimbat orientarea geo-politică şi ideologică: în locul 
modelului occidental, fiind instituit cel sovietic. 

Pentru interzicerea şi desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice a fost 
nevoie de câteva decizii luate de regimul comunist. Unul dintre cele 
mai importante documente a fost un plan pus la punct în şedinţa de la 
Ministerul Cultelor din 29 august 1948; aici s-a constituit comisia com‑
pusă din: Ministrul Stanciu Stoian, Marin Jianu – Ministru Adjunct 
la Ministerul de Interne, Mihalache de la Ministerul Informaţiilor 
şi Ioan Olteanu de la Direcţia Organizatorică a CC din PCR. Această 
comisie a luat în discuţie planul „unificării” religioase3.

După acest plan de „unificare religioasă” al regimului comunist din 
România, a fost aplicată Legea Cultelor în care o Episcopie să poată 
funcţiona avea nevoie de 700.000 de credincioşi, ceea ce a însemnat 
că în Biserica Greco-Catolică puteau fi doar două Episcopii, deoarece în 

2 Papa Ioan Paul al II-a, Scrisoare Apostolică: Tertio Millennio Adveniente, accesibilă 
online: http://www.magisteriu.ro/tertio-millennio-adveniente–1994/ (21 septembrie 
2013).
3 Arhivele Naţionale ale României (ANR), Bucureşti, Fond CC al PCR, Administrativ 
Politică, Dosar nr. 11 din 1948, Dare de seamă asupra şedinţei de la Ministerul Cultelor 29 
august 1948, filele 1–3.
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anul 1948, conform Anuarului Pontifical erau 1.600.857 credincioşi4. 
Legea şi-a făcut efectul în septembrie 1948 când Episcopii Valeriu 
Traian Frenţiu, Ioan Bălan, şi Alexandru Rusu au fost pensionaţi, 
iar Episcopul Ioan Suciu nu a mai fost recunoscut de regimul comu‑
nist. Lunile octombrie-decembrie ale anului 1948 au avut semnificaţii 
importante pentru această Biserică. În oraşul Cluj-Napoca, la 1 octom‑
brie, s-a format un pseudo-sinod (precum cel din Ucraina), compus 
din 37 de clerici greco-catolici care au semnat adeziunea de trecere la 
Biserica Ortodoxă Română. A doua zi, la 2 octombrie 1948, Episcopul 
Iuliu Hossu a excomunicat preoţii participanţi la acest sinod. În acest 
context, la sfârşitul lunii octombrie 1948, Episcopii şi elitele Bisericii 
Greco-Catolice au fost arestate, astfel că după aceste arestări a urmat 
scoaterea în afara legii a Bisericii Greco-Catolice, prin Decretul nr. 358 
din 1 decembrie 1948.

În acel moment (din anul 1948), Biserica Greco-Catolică avea 1.900 
parohii şi aproximativ 1.000 filii, cu 1.900 biserici, 1.835 preoţi, 9 
ordine călugăreşti, 28 de case, 424 călugări şi călugăriţe, 20 şcoli lice‑
ale pentru băieţi cu 3.352 internişti, 14 licee de fete cu 2.800 interniste, 
4 azile şi orfelinate, 6 tipografii ce imprimau 20 de reviste săptămâ‑
nale şi lunare în aproximativ 250.000 de exemplare5. Tot în această 
perioadă Eparhia Greco-Catolică din Oradea, conform Anuarului 
Pontifical, avea: 197 parohii, 192 preoţi, o mănăstire, 40 seminarişti, 
o Academie Teologică, 200.000 credincioşi6. Astfel s-a ajuns ca un 
an mai târziu, din anul 1949, să se interzică menţionarea în actele de 
stare civilă a confesiunii greco-catolice.

Urmare a Decretului de desfiinţare a Bisericii Greco-Catolice 54 cle‑
rici greco-catolici (25%) din cei 216 preoţi ai EparhieiGreco-Catolice de 
Oradea identificaţi, au ajuns în penitenciarele comuniste.

În această perioadă a anilor 1948–1965 au fost identificaţi 54 de pre‑
oţi greco-catolici din Eparhia de Oradea Mare care au trecut prin închi‑
sorile comuniste. Aceşti clerici au avut punct de pornire Penitenciarul 
din Oradea. De aici au fost tranzitaţi spre alte închisori şi lagăre de 

4 Annuario Pontificio, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1948.
5 Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică Preoţii Blajului (1806–1948), Târgu-
Mureş, Edit. Universităţii Petru Maior, 2007, p. 45.
6 Annuario Pontificio, 1948, Roma, p. 241.
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muncă. Şase clerici ai Eparhiei de Oradea au ajuns la penitenciarul de 
maximă siguranţă din Sighet. Considerat „închisoarea elitelor”, acesta 
a fost pentru clerul Bisericii Greco-Catolice cea mai grea detenţie. Pe 
lângă foştii politicieni din perioada interbelică, a doua mare categorie a 
deţinuţilor politici din acest penitenciar, a fost cea a ierarhilor şi preoţi‑
lor greco-catolici. Aceştia au ajuns la colonia „Dunărea” cum era denu‑
mită în documentele regimului comunist, conform Deciziei nr. 64, din 
14 ianuarie 1950, a Ministerului Afacerilor Interne7. În acest peniten‑
ciar au încetat din viaţă trei Episcopi Greco-Catolici: Episcopul Valeriu 
Traian Frenţiu, Episcopul Ioan Suciu şi Episcopul Tit Liviu Chinezu. Pe 
lângă regimul extrem de sever, ierarhii şi preoţii greco-catolici au fost 
contactaţi de nenumărate ori de Securitate pentru a renunţa la credinţa 
lor şi astfel puteau fi liberi. Aceste demersuri au mai fost întâlnite de 
elitele greco-catolice în domicilie obligatorii anterioare, sau posteri‑
oare perioadei detenţiei de la Sighet. Penitenciarul Sighet s-a deosebit 
de restul penitenciarelor din ţară prin: izolare8, foame şi frig9. Scopul 
acestui penitenciar, ca de altfel întreg sistem carceral din România, a 
fost dezumanizarea şi în final exterminarea deţinuţilor. 

În perioada anilor 1950–1955, deţinuţii de la Sighet au pierdut orice 
contact cu exteriorul, întrucât nu a existat posibilitatea comunicării cu 
exteriorul din acest penitenciar. Regimul de detenţie a fost stabilit de 
Ministerul Afacerilor Interne; exista un regulament diferit, faţă de alte 
penitenciare.

Penitenciarul Sighet Principal a avut cea mai ridicată rată a morta‑
lităţii în cadrul sistemului de detenţie românesc. Trupurile deţinuţilor 
decedaţi au fost transportate în timpul nopţii cu o căruţă la marginea 
Sighetului şi aruncate în gropi comune, lăsate anonime cu scopul de 
a nu li se recunoaşte mormântul. Astfel în aceste locuri au ajuns eli‑
tele Bisericii Greco-Catolice decedate la Sighet, printre care amintim 
7 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), Dosar 
55, Note privind internarea unor persoane în colonii de muncă, Vol. 54, Decizia nr. 64, a 
Ministerului Afacerilor Interne, Evidenţa specială „Dunărea”, fila 22. 
8 Un exemplu este Episcopul Ioan Ploscarucare a stat izolat în acest penitenciar 2 ani. 
Cf. Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, Timişoara, Edit. Signata, 1994, p. 147. 
9 Episcopul Tit Liviu Chinezu a murit în acest penitenciar îngheţat de frig, în 15 ianu‑
arie 1955. Cf. Adrian Podar, Episcopul Tit Liviu Chinezu, Târgu-Lăpuş, Edit. Galaxia 
Gutenberg, 2012, p. 34.
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pe Episcopul de Oradea, Valeriu Traian Frenţiu. Eliberarea clericilor 
greco-catolici din acest penitenciar în anul 1955, nu a durat mult deoa‑
rece au fost rearestaţi şi ţinuţi în alte locuri de detenţie.

Alte locuri de detenţie pentru clerul Eparhiei Orădene, mai puţin 
cunoscute, au fost lagărele de muncă. Prin aceste lagăre regimul 
comunist, a urmărit izolarea peroanelor care se opuneau regimului şi 
societăţii comuniste. „Avantajele” lagărelor erau diverse: pedepsirea, 
reeducarea, exterminarea persoanelor ce opuneau rezistenţă, teroriza‑
rea populaţiei, dar şi obţinerea unei forţe de muncă gratuite10.

În România au funcţionat, în perioada 1945–1964, următoarele 
tipuri de lagăre: Lagărele de Internare, acestea au funcţionat în peri‑
oada 1945–1947, în care exista „o libertate” şi munca nu era obligato‑
rie; Unităţile şi coloniile de muncă – au fost înfiinţare prin Decretul 6 
din anul 1950, iar prin HCM nr. 1554 din anul 1952 au fost transfor‑
mate în colonii de muncă. Scopul acestora a fost izolarea, reeduca‑
rea şi exploatarea prin muncă. În aceste unităţi regimul de detenţie 
a fost unul de o duritate extremă. Muncile deţinuţilor au fost dificile 
(în mină, construcţii de diguri, în Deltă recoltatul stufului şi a papu‑
rii), în timp ce alimentaţia era insuficientă. Din această categorie fac 
parte: Canalul Dunăre-Marea Neagră, Minele din Nordul ţării şi Balta 
Brăilei. O altă categorie a acestor lagăre au fost Centrele de triere în care 
deţinuţii urmau să fie trimişi la diferite lagăre din ţară.

Lucrările la Coloniile de muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră 
au început să funcţioneze din 15 iulie 1949. Acest canal acoperea un 
traseu cu o lungime între 65–70 de kilometri. Construcţia canalului 
a fost pentru Statul comunist prilejul de a lichida elitele ţării. La înce‑
put construcţia Canalului s-a făcut cu mijloace rudimentare. În lagăre, 
munca consta în lucrări de excavaţii (cu lopata), transportul pămân‑
tului (cu roaba), sfărâmarea pietrei (cu barosul), construirea căilor 
ferate, barăci (pentru deţinuţi), clădiri (pentru administraţie), iar uti‑
lajele mecanice destinate Canalului au fost foarte puţine11. La Canalul 
Dunăre-Marea Neagră au fost 8 clerici ai Episcopiei de Oradea. 

10 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Bucureşti, Edit. Fundaţia Academia 
Civică, 2010, p. 113.
11 Adrian Oprescu, Vărul Alexandru şi alte povestiri adevărate, Bucureşti, Edit. 
Humanitas, Colecţia Memorii, Jurnale, 2008, pag 215.



14 Se r g i u So i c a

În Coloniile de muncă din Balta Brăilei pe lângă deţinuţi politici 
au fost şi 26 clerici greco-catolici din Episcopia de Oradea. Aceştia 
au muncit în agricultură, la construcţii de diguri din pământ pentru 
desecarea terenurilor inundabile şi la recoltarea stufului şi a papurii.

Pe lângă lagărele de muncă şi Penitenciarul Sighet Principal, unde 
au fot reţinuţi clericii ai Episcopiei de Oradea, mai pot fi amintite şi 
alte locuri de detenţie: Aiud, Arad, Borzeşti, Botoşani, Caransebeş, 
Cluj-Napoca, Codlea, C.T. Văcăreşti, Dej, Galaţi, Gherla, Jilava, Oneşti, 
Oradea, Piteşti, Satu Mare, Timişoara, Uranus şi altele.

Cele mai tranzitate penitenciare ale regimului comunist au fost: 
Oradea (31 de clerici), Jilava (17 clerici) şi Gherla (13 clerici), mai jos 
descriem aceste trei penitenciare:

Penitenciarul Oradea 
La începutul perioadei regimului comunist penitenciarul din 

Oradea a funcţionat ca loc de detenţie pentru deţinuţi de drept comun 
şi politici, acest penitenciar s-a remarcat şi prin numeroase execu‑
ţii. Pe lângă sediul central din Oradea, deţinuţii au fost duşi şi în 
punctele de lucru ale închisorii. Punctele de lucru au fost: „Pădurea 
Episcopia”, „Grădină”, ferma Sântandrei, GAS Inand, IRVA, „Moara 
Emilia”, „Uzina de Alumină”. Regimul comunist a încadrat închi‑
soarea Oradea în categoria a II-a, pentru persoane condamnate la 
muncă silnică pe un termen limitat. Din anul 1959 închisoarea a avut 
categoria I, având în subordine secţiile: Barmod, Tămaşda, Inand şi 
colonia Ştei (colonia Ştei a fost înfiinţată în 1959, având o capacitate 
de 800–1000 de deţinuţi, scopul coloniei fiind de a asigura forţa de 
muncă pentru construirea combinatului chimic din localitate)12. În 
penitenciarul din Oradea au fost reţinuţi majoritatea preoţilor greco-
catolici din Episcopia de Oradea, deoarece această închisoare a fost 
punctul de pornire a preoţilor în „pelerinajul” detenţiei regimului 
comunist. Clericii Episcopiei care au fost în acest penitenciar sunt 
următorii: Achim Gheorghe [Mal, Sălaj], Anca Petru [Ceica, Bihor], 
12 Andrei Muraru (coordonator), Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă 
(1945–1967), Iaşi, Editura Polirom, Institutul de investigare a crimelor comunismu‑
lui, 2008, p. 413.
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Andercău Vasile [Sîmbăta, Bihor], Biluca Miron [Plopiş, Sălaj], Borz 
Ilie [Drighiu, Sălaj], Buzaşiu Gavril [Crestur, Bihor], Chişiu Alexandru 
[Cordău, Bihor], Codreanu Ioan [Şimleu, Sălaj], Dărăban Teodor 
[Petrani, Bihor], Fanea Victor [Sâncrai, Satu Mare], Fântânaru Nicolae 
[Beiuş, Bihor], Foişor Eugen [Oradea, Bihor], Gherman Mihai [Tarcea, 
Bihor], Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], Mangra Gheorghe [Oradea, 
Bihor], Marian Nicolae [Ardud], Munteanu Virgil [Beiuş, Bihor], 
Mureşan Dumitru [Oradea, Bihor], Olah Augustin [Oradea, Bihor], 
Pali Florian [Beznea, Bihor], Pascal Dumitru [Drăgeşti, Bihor], Puia 
Nicolae [Fiziş, Bihor], Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Rotaru Mihai 
[Drăgeşti, Bihor], Sabău Mihai [Dijir, Bihor], Sabău Valeriu, Sălăgean 
Silviu [Finiş, Bihor], Sălăjan Gheorghe [Valea lui Mihai, Bihor], 
Săsăran Alexandru, Tămâian Coriolan [Oradea, Bihor], Tăutu Ioan 
[Oradea, Bihor]13.

Pentru deţinuţii politici încarceraţi la Oradea, starea celulelor închi‑
sorii era dezolantă: geamurile sparte, tencuiala căzută şi pete mari de 
igrasie. În curte, lângă gardul împrejmuitor, se afla şi pasarela santi‑
nelei14. Uşile camerelor erau de lemn, barate cu un drug transversal, 
prevăzute, la jumătatea înălţimii, cu câte o gaură, înfundată cu cutii 
de conserve care puteau fi deplasate atât de gardieni, cât şi de deţinuţi. 
Aceasta era şi cea mai utilizată metodă de comunicare la Oradea, atâta 
vreme cât gardienii nu se aflau pe secţie15. Celulele de aici aveau supra‑
faţa de 3x3 m, podeaua de ciment, pereţii neîngrijiţi, tencuiala distrusă 
şi igrasie, nefiind iluminate electric, în general, celulele erau individu‑
ale, dar erau cazuri în care în acestea puteau fi depuse şi două sau mai 
multe persoane. Umezeala zidurilor închisorii de la Oradea era un 
fapt cunoscut în tot sistemul penitenciar românesc. Ferestrele celu‑
lelor erau aşezate în partea de sus, având de regulă geamurile sparte. 
Patul de fier ruginit, cu salteaua murdară de paie, pe care dormiseră 
zeci de deţinuţi, pătura ruptă erau singurele accesorii pentru odihnă; 
deţinuţii politici nu aveau dreptul la pernă şi cearşaf. Tineta obişnuită, 
fără capac (numită „chiblă” în închisorile din Transilvania), mai mare 

13 Vezi mai jos tabelul Clerici ai Eparhiei de Oradea în închisorile comuniste. 
14 Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, ediţia a II-a, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1999, p. 403.
15 Ibidem, pp. 370–371.
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decât o găleată, cu două toarte, foarte grea, era confecţionată din fontă 
sau din lemn16.

Aurel Brazdă afirma despre penitenciarul Oradea următoarele: „În 
arestul Securităţii din Oradea era o linişte de mormânt. De teama gar‑
dienilor se gemea în surdină. Când, deodată, zgomot de cizme în fugă, 
gratii trântite de pereţi, urlete: «Afară bandiţilor, afară!». Îmbrânciţi, 
duşi de puhoiul celor peste 100 de oameni scoşi din celule, loviţi cu 
bâte şi paturi de armă, am ajuns în curte. Eram toţi grămadă, în faţa 
unui zid. Era beznă, nu vedeam nimic. La un moment dat vocea aspră 
a lui Czeller se aude în noapte: «Pluton de execuţie, v-aliniaţi! Rându’ 
unu, în genunchi! Încărcaţi armele! Ochiţi...». Aşteptam cu groază 
prima rafală. Eram atât de mulţi că nu aveau cum să ne ucidă pe toţi 
de prima dată. Mihele, un alt deţinut politic, care era lângă mine, a 
zis: «Mă, dacă trag strigăm Trăiască România! Să nu murim ca nişte 
câini»”17.

Tratamentul aplicat deţinuţilor din acest penitenciar era dificil: 
„Primul contact supărător îl aveai cu aerul infect din celulă. Te izbea 
mirosul hârdăului în care ne făceam necesităţile. Asta mai mult din 
pricina «progresului», fiindcă ferestrele cu gratii fuseseră prevăzute cu 
obloane”18. Foamea, frigul şi umezeala din celulele închisorii Oradea 
au rămas cei mai puternici inamici ai deţinuţilor de aici19. Referitor la 
aceste aspecte, Ion Ioanid scria: „Toate celelalte mizerii – murdăria, sin‑
gurătatea, lipsa de îngrijire medicală şi, în general, comportarea admi‑
nistraţiei faţă de noi erau floare la ureche. Pe locul întâi, în ceea ce mă 
priveşte cel puţin, a stat frigul. Frigul, care, cu cât înaintam în iarnă, 
devenea... ger!”. Frigul de la Oradea se datora condiţiilor aspre din 
închisoare, şi nu climei. Din cauza atmosferei glaciale insuportabile, 
somnul de noapte era întrerupt, devenind practic un chin. Astfel, tre‑
murând mereu, cu picioarele înţepenite şi mâinile învineţite de ger sub 
16 Andrei Muraru (coordonator), Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă 
(1945–1967), p. 415.
17 Aurel Brazdă, Călăii Roşii, articol disponibil la adresa: http://old.bihoreanul.ro/arti‑
col/ziar/oradea/cclcii-rocii/5729/, 10.01.2014.
18 Andrei Muraru (coordonator), Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă 
(1945–1967), p. 416.
19 Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, Ediţia a II-a, vol. I, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 373, 380.
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pătura subţire, deţinuţii simţeau nevoia să se încălzească fie prin exer‑
ciţii fizice, fie ghemuindu-se, încercând să reţină cât mai mult căldura. 
De asemenea, simţeau nevoia să urineze de 15–20 de ori pe noapte. În 
celulă, când afară era ger, prin ferestrele sparte intrau fulgi de zăpadă, 
care se aşterneau într-un strat subţire pe podea, în timp ce urina din 
tinetă rămânea îngheţată pe tot parcursul zilei. Degerăturile apăreau 
foarte des la degetele picioarelor şi dispăreau doar datorită eforturilor 
deţinuţilor, care se străduiau mereu să-şi pună sângele în mişcare20.

Deşteptarea şi încheierea programului erau anunţate la Oradea cu 
un clopot. Programul deţinuţilor de aici începea în jurul orei 5 şi se 
încheia în jurul orei 22, cu formula gardianului: „Pregătirea pentru 
număr”; de alte trei ori pe zi, pentru fiecare masă, „Pregătirea pen‑
tru masă”. La ora 6, în fiecare dimineaţă, aceeaşi operaţiune – golirea 
hârdăului. „Pregătirea pentru veceu” se auzea o dată sau de două ori 
pe zi.21

Hrana era adusă de gardieni cu ajutorul deţinuţilor de drept comun, 
care cărau hârdaiele cu ciorbă sau arpacaş. Câte un polonic de terci 
turnat în gamela fiecărui deţinut sau o zeamă fierbinte şi transparentă 
cu câteva grame de cartofi striviţi ori foi de varză, fără urmă de gră‑
sime, şi un sfert de pâine nu puteau depăşi câteva sute de calorii pe 
zi. Uneori, deţinuţii primeau şi câte o raţie mică de marmeladă. Seara, 
celebrul arpacaş din închisorile României comuniste lua locul ciorbei 
de la prânz. Iosif Corpaş precizează orele la care se servea hrana deţi‑
nuţilor – 7, 13 şi 19 –, precum şi calitatea calorică slabă a alimentaţiei de 
la Oradea: „Prânzul şi cina însemnau acelaşi şi singurul fel: CIORBĂ! 
în loc de pâine, mămăligă. Calupuri de cca 700 de grame pe zi”. Hrana 
primită de aceştia în închisoare era singura sursă calorică, deoarece 
pachetele cu alimente le erau interzise deţinuţilor politici. Familiilor 
care trimiteau pachete pe adresa penitenciarului li se răspundea inva‑
riabil că numele destinatarilor nu se regăsesc în evidenţa închisorii22.

Igiena era o altă problemă delicată a deţinuţilor din penitenciarul 
orădean. Uneori, din cauza condiţiilor mizerabile din închisoare, prin 

20 Ibidem, pp 380–381.
21 Andrei Muraru (coordonator), Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă 
(1945–1967), p. 416.
22 Ibidem, p. 417.
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găurile din uşă intrau şobolani care îi agresau pe cei închişi. Celulele 
deţinuţilor, spălătorul şi coridorul erau curăţate doar când penitenci‑
arul primea inspecţia medicului. Tot atunci, deţinuţii primeau câte o 
cană pentru băut apă, cearşaf, pernă şi li se înlocuiau saltelele găurite 
şi murdare. Dar toate aceste „dotări” dispăreau la scurt timp după ce 
medicul îşi încheia vizita. Cei închişi aici trebuiau să-şi spele gamela 
la spălătorul de pe coridor şi să-şi ia apă de băut în acelaşi recipient 
până la următoarea masă. Igiena corporală era o chestiune de săptă‑
mâni la Oradea, căci acesta era termenul după care un deţinut abia 
sosit în penitenciar avea dreptul să facă un duş. Ordinul „Pregătirea 
pentru baie” era aproape imposibil de pus în aplicare atâta vreme cât 
deţinuţii nu aveau cele necesare pentru baie, haine de schimb şi nu se 
puteau dezbrăca din pricina lanţurilor. O dată pe săptămână, sâmbăta, 
primeau doar o bucată mică de săpun cu miros de petrol. Iată cum 
descrie Ion Ioanid baia de la penitenciarul Oradea: „Era prima dată 
când mă dezbrăcăm de când ajunsesem la Oradea. Am avut un adevă‑
rat şoc când m-am văzut cum arătam. Eram numai piele şi os, iar par‑
tea de jos a corpului mi-a adus aminte de scheletul care ne era adus în 
clasă la ora de anatomie, când eram în liceu. Văzându-mi oasele bazi‑
nului complet descărnate şi proeminenţa articulaţiei femurului din 
şold, m-am gândit pentru prima oară că zilele îmi erau numărate. De 
altfel, întreg tabloul din sala de duşuri, înceţoşată de aburi, în care evo‑
luau şaptesprezece schelete [...], părea o scenă din infern. Câteodată, 
excesul de zel al gardienilor mergea până la a-i scoate pe deţinuţi, în 
mijlocul iernii, la spălător şi a-i ţine dezbrăcaţi în ger, sub apa rece ca 
gheaţa, sub pretextul menţinerii igienei personale23.

Penitenciarul Oradea a fost desfiinţat de autorităţi în anul 1977, apoi 
reintegrat în sistem în 198324.

Penitenciarul Oradea a fost condus de următorii directori: 
– Ioan N. Muth (1945), 
– Ladislau Szartori (1945), 
– Iosif Nemeş (1945–1950), 
– locotenent-major Ioan Rusu (1950–1951), 

23 Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, pp. 393, 396–400, 407.
24 Andrei Muraru (coordonator), Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă 
(1945–1967), p. 422.
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– locotenent Ioan Prodan (1952), 
– sublocotenent Nicolae Deceanu (1952- –1953), 
– locotenent-major Nicolae/Neculai Tilici(u) (1953–1955),
– locotenent-major Vasile Coşeru (1955–1956),
– locotenent-colonel Szabo Zoltan (1956–1964), 
– locotenent-colonel Constantin Marinescu (1956–1967),
– locotenent-colonel Ioan Diniş (1967–1977)25. 

Penitenciarul Jilava 
Pe lângă penitenciarele din Oradea şi Satu Mare, în care au stat clerici 

greco-catolici relativ puţin timp, se mai adaugă şi penitenciarul Jilava, 
care era considerat un penitenciar de tranzit spre alte locuri de deten‑
ţie. Penitenciarul Jilava în perioada 1948–1965 a fost tranzitat de urmă‑
torii preoţi ai Eparhiei de Oradea: Borz Ilie [Drighiu, Sălaj], Dumitraş 
Gheorghe, Foişor Eugen [Oradea, Bihor], Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], 
Mangra Gheorghe [Oradea, Bihor], Marian Nicolae [Ardud], Mureşan 
Dumitru [Oradea, Bihor], Pali Florian [Beznea, Bihor], Pascal Dumitru 
[Drăgeşti, Bihor], Rotaru Mihai [Drăgeşti, Bihor], Sabău Mihai [Dijir, 
Bihor], Sălăgean Silviu [Finiş, Bihor], Săsăran Alexandru, Tămâian 
Coriolan [Oradea, Bihor], Tătaru Ştefan [Oradea, Bihor], Tăutu Ioan 
[Oradea, Bihor], Vameşiu Gheorghe [Oradea]26.

Jilava a devenit o închisoare cu un trist renume. Ea a fost, după cum 
am afirmat, o închisoare de tranzit spre celelalte penitenciare, dar în 
cazul unor deţinuţi, detenţia în acest penitenciar, se putea prelungi pe 
mai mulţi ani.

„Fortul Jilava avea celule subterane de unde te izbea acel miros dez‑
gustător şi infect caracteristic tuturor beciurilor cu această destinaţie. 
Şerpărie, broscărie, priciuri, tunuri, tinetă, cadavre vii, oameni bolnavi 
cu bube, puroi şi răni deschise, oameni palizi şi flămânzi, zdrenţe, 
mucegai, înjurături, jigniri, insulte, blesteme, ordine brutale…”27 aşa 
se putea descrie închisoarea Jilava.

25 Ibidem, p. 422.
26 Vezi mai jos tabel: Preoţi ai Episcopiei de Oradea în închisorile comuniste.
27 Cornel Onaca, Martori şi martiri din temniţele comuniste, Oradea, Edit. Imprimeriei 
de Vest, 2000, p. 123.
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Condiţiile de viaţă erau foarte grele la Jilava. Geamurile dinspre 
curte erau bătute în cuie. Alimentaţia se rezuma la o mie de calorii 
pe zi, iar cantitatea de apă era fixată la trei gamele pe zi de om, pentru 
băut şi pentru spălat corpul şi hainele28. În celule erau două rânduri de 
priciuri29, primul rând era la aproximativ 40 de centimetri de sol, iar 
următorul la aproximativ 1,20 m. Aici se mai găseau două tinete, una 
pentru nevoile fiziologice, iar cealaltă pentru spălat. Deţinuţii proaspăt 
veniţi dormeau la „şerpărie”, sub primul nivel de paturi, pe beton30.

Programul acestui penitenciar începea la ora 5 dimineaţa şi se ter‑
mina la ora 22, în tot acest timp era interzis aşezatul pe pat, spriji‑
nitul de perete sau de priciuri. Până la micul dejun care era aproxi‑
mativ la orele 7.30 – 8.00, deţinuţii se spălau pe rând la tinetă. Între 
micul dejun şi prânz deţinuţii erau uneori scoşi la plimbare în curtea 
penitenciarului. Între prânz şi cină, deţinuţii, în limita posibilităţilor, 
făceau conferinţe pe diverse teme31.

Jilava s-a mai remarcat prin torţionarul „Moromete”. El avea o deosebită 
slăbiciune pentru generali şi pentru foştii cavaleri ai „Ordinului Mihai 
Viteazu”. Îi făcea o deosebită plăcere să-şi numere înhămaţii la hârdaiele 
care trebuiau să fie aruncate. Mai avea o mare plăcere, să intre într-o celulă 
înconjurat de zeci de gardieni fiecare cu câte o coadă de sapă în mână şi să 
privească cum, la un semn, toţi gardienii loveau deţinuţii cu brutalitate32.

O altă mare problemă a Jilavei era spălatul. Făcându-se baie cam 
o dată la două luni, deţinuţii nu ştiau ce îi aşteaptă. Li se ordona să 
meargă în chiloţi şi în cămaşă la baie pentru a nu pierde timpul, dar 
în realitate culoarul era plin cu gardieni care aveau în mâini curele sau 
bâte mai lungi de un metru. Pe culoar cei mai bătrâni şi cei bolnavi 
erau crunt bătuţi, iar la intrarea în baie toţi erau speriaţi. Baia consta 
dintr-un jet de apă rece, apoi unul de apă clocotită şi iarăşi unul de apă 
rece. Întoarcerea în celulă se desfăşura după acelaşi „ritual”33.
28 Ioan Bălan, Regimul Concentraţionar din România 1945 – 1964, Bucureşti, Edit. 
Fundaţia Academia Civică, 2000, p. 206.
29 Paturi suprapuse.
30 Andrei Muraru (Coordonator), Op. cit., pag. 356.
31 Ibidem.
32 Ioan Bălan, Op. cit, p. 207.
33 Doru Novacovici, În România după gratii, Buzău, Edit. Fundaţia pentru Tineret, 1991, 
p. 76.
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Este remarcabil faptul că deţinuţii chiar şi în condiţiile foarte aspre 
de detenţie nu depuneau armele, dimpotrivă spiritul lor de rezistenţă 
se accentua. Intelectualii încarceraţi în această închisoare şi-au făcut 
un program de conferinţe şi studii. Fiecare expunea o teză în mate‑
ria pe care o cunoştea mai bine. Această activitate era de bun augur, 
căci îi ridica din sfera realităţii crude spre culmi spirituale nebănuite. 
După aceste prelegeri discuţiile continuau pe grupuri mai mici, iar 
atmosfera din celulă era plăcută datorită calităţii dialogului intelectual 
a celor ce trăiau în ea34. Clericii se ocupau întotdeauna de partea reli‑
gioasă, dar mai luau cuvântul şi profesori universitari, avocaţi, medici, 
ingineri etc.

Una din cele mai grele pedepse aplicate la Jilava era „izolarea”, 
bineînţeles pe lângă pedepsele aplicate de comandantul „Moromete”. 
Regimul de pedeapsă la izolare era foarte sever deoarece se executa 
într-o celulă mică doar cu tinetă. Nu avea fereastră, iar pe jos era apă. 
Acolo era întotdeauna frig şi umezeală iar deţinuţilor, când intrau 
la izolare, li se ordona să rămână în picioare de la orele 5 dimineaţa 
până la orele 10 seara. Era interzisă aşezarea pe jos. La ora 10 seara 
se arunca pe jos o saltea de paie, fără cearşaf, pernă sau pătură. Iarna 
celula nu era încălzită iar pedepsele de aici erau înăsprite şi la regimul 
alimentar35.

În perioada anilor 1949 – 1964 Penitenciarul Jilava a fost unul din‑
tre cele mai aglomerate penitenciare din ţară, numărul mediu al deţi‑
nuţilor a fost aproximativ de 3000. În anul 1970 o parte din acest peni‑
tenciar a fost dezafectat, iar Jilava a devenit o rezervă specială a DGP, 
care putea fi repusă în circuit în situaţii speciale36.

Penitenciarul Gherla
Penitenciarul din Gherla, în perioada comunistă, a cunoscut două 

statute: primul între anii 1945 – 1964, timp în care a fost penitenciar 
pentru deţinuţii politici şi cel de al doilea între anii 1964 – 1989, peni‑
tenciar de drept comun. Închisoarea din Gherla era de dimensiuni 
34 Doru Novacovici, În România după gratii, p. 71.
35 Ibidem.
36 Andrei Muraru (Coordonator), Op. cit., pag. 361.
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mari, astfel aici au fost aduşi deţinuţi cu pedepse foarte mari. Acest 
penitenciar a fost de categoria I prin Ordinul DGP nr. 17249 din 194837.

Penitenciarul avea un aspect de închisoare modernizată, clădirea era în 
forma literei „U”. La etajele II şi III erau celulele de executare a pedepse‑
lor. Unele celule aveau un anumit confort: existau WC-uri, apă curentă şi 
încălzire centrală. În această închisoare erau mai mult de 3000 de deţinuţi 
politici, printre care au fost şi clerici greco-catolici din Eparhia de Oradea38. 
Un număr restrâns de deţinuţi lucrau la fabrica de mobilă a închisorii.

Regimul alimentar este consemnat în literatura memorialistică: „La 
Gherla hrana consta exclusiv din terci (un cir de mămăligă), ce înlo‑
cuia pâinea şi din zemuri acre, pe care le înghiţeam într-un aer stricat, 
nici măcar binecuvântat de razele sfântului soare. În timpul celor doi 
ani de detenţie la Gherla, nu am primit nici măcar odată pâine drept 
raţie. […] În Gherla WC-ul era în camera în care locuiam, iar la baie 
eram duşi cu mâinile la ceafă şi supravegheaţi prin vizor”39.

În închisoarea Gherla s-a început un program special de reeducare 
în două etape: în prima etapă se urmărea convingerea deţinuţilor că 
au comis cu adevărat crime grave contra ordinii sociale şi se urmărea 
ca aceştia să-şi recunoască şi în public greşeala. A doua etapă era aşa-
zisul „club al reeducării”, la care nu erau admişi decât cei care trecuseră 
cu bine de prima etapă. În prima etapă figura la loc de frunte bătaia şi 
umilirea deţinuţilor de către gardieni40. Aici au fost aduşi de la peni‑
tenciarul Piteşti la data de 7 iunie 1950, Alexandru Popa41(adjunctul 

37 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport 
final, 2006, p. 242, accesibil online la adresa http://www.presidency.ro/static/ordine/
RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf, (19.01.2014).
38 Clericii greco-catolici ai Eparhiei de Oradea care au trecut prin penitenciarul Gherla 
au fost: Baliban Teofil [Beiuş, Bihor], Dărăban Teodor [Petrani, Bihor], Fanea Victor 
[Sâncrai, Satu Mare], Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], Mangra Gheorghe [Oradea, Bihor], 
Morna Gheorghe [Valcăul de Jos], Mureşan Dumitru [Oradea, Bihor], Oros Gheorghe 
[Pişcari, Satu Mare], Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Rotaru Mihai [Drăgeşti, Bihor], 
Săsăran Alexandru, Tătaru Ştefan [Oradea, Bihor], Tăutu Ioan [Oradea, Bihor], 
Vameşiu Gheorghe [Oradea].
39 Andrei Muraru (Coordonator), Op. cit., p. 323.
40 Cf. Demostene Andronescu, Reeducarea de la Aiud, Peisaj lăuntric, Memorii şi versuri 
din închisoare, Bucureşti, Edit. Christiana, 2009, pag. 19.
41 Constantin I Stan, Crucea Reeducării, O istorie a «reeducărilor» în temniţele comuniste 
din România, Bucureşti, Edit. Christiana, 2010, p. 177.
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torţionarului de la Piteşti, Eugen Ţurcanu), torţionar care s-a ocupat 
de reeducare. Tot aici a ajuns şi Eugen Ţurcanu, care a devenit în 
perioada iunie 1950 – august 1951 liderul torţionarilor de la Gherla. În 
această perioadă, cât au stat cei doi la Gherla, numărul morţilor de la 
camera 99 s-a dublat42.

O dată fatidică pentru penitenciarul Gherla, a fost 14 iunie 1958, 
când s-a declanşat „rebeliunea de la Gherla” în camera 86 a penitenci‑
arului. La închisoare erau adunaţi toţi „frontieriştii43”. Aceştia au făcut 
o grevă împotriva tratamentului ce li s-a impus. În mod special pro‑
testau contra obloanelor de lemn puse pe ferestre. Deţinuţii au blocat 
uşile şi au spart ferestrele de unde au cântat: „Deşteaptă-te române”, 
„Pe-al nostru steag” şi se striga ajutor. La toate acestea administraţia 
penitenciarului a tras cu arme de foc, a folosit furtunuri cu apă, i-a 
înfometat, apoi i-a scos din celule bătându-i pe deţinuţi cu răngi de 
fier. Coridoarele erau pline de sânge. S-a estimat că au fost peste 30 
de morţi44. După toate acestea au urmat anchete la un număr de 22 de 
deţinuţi care au participat direct la această rebeliune şi care au primit 
noi condamnări cuprinse între 5 şi 15 ani45.

Istoria penitenciarului Gherla a cunoscut şi execuţiile sumare. 
Aceste execuţii sumare au avut loc în afara sentinţelor penale. În tim‑
pul consolidării regimului comunist au fost foarte multe dispariţii de 
deţinuţi, în spatele lor au stat aceste execuţii sumare. Execuţiile până 
la schimbarea Codului Penal din anul 1958 erau doar pentru crimă de 
înaltă trădare, apoi s-au inclus şi uneltirea contra ordinii sociale care a 
devenit motiv pentru a invoca pedeapsa capitală. La Gherla în perioada 
1958 – 1960 au fost executaţi prin împuşcare 28 deţinuţi politici, iar 
decese în acest penitenciar au fost 34 în anul 1958, 72 decese în anul 
1959, 94 decese în anul 196046.

42 Ibidem.
43 Frontierişti – persoane care au încercat să treacă ilegal frontiera.
44 Ovidiu Vasilescu, Rebeliunea de la Gherla, în Memoria, anul XI, 44–45, nr. 3–4/2003, 
pp. 44–58.
45 Constantin I Stan, Crucea Reeducării, O istorie a «reeducărilor» în temniţele comuniste 
din România, p. 172.
46 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport 
final, 2006, p. 213, accesibil online la adresa http://www.presidency.ro/static/ordine/
RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf, (19 ianuarie 2014).
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Sistemul carceral din România regimului comunist a reuşit să trans‑
forme elitele greco-catolice în victime; putem afirma că au frânt destine, 
dar nu le-a înfrânt. Penitenciarele şi lagărele de muncă au devenit loc 
pentru distrugere, tortură şi reeducare celor ce se s-au opus regimului 
„democrat popular”. Agresiunea fizică şi morală asupra deţinuţilor, s-a 
repercutat şi asupra rudelor şi apropiaţilor acestora. Rezultatul a fost 
demoralizarea celor care nu au fost victime directe ale represiunii, dar 
care puteau deveni oricând. Teroarea, ca mod de guvernare în sistemele 
totalitare, a produs suferinţă, dar, totodată, a făcut să răspândească în 
societate o frică continuă. Astfel s-a ajuns la un popor intimidat, precum 
remarca istoricul Dennis Deletant: „frica devenise o a doua natură”47. 

În tot acest timp atitudinea Bisericii Greco-Catolice a fost foarte 
clară. Episcopii acestei Biserici, din anul 1948 au văzut pericolul ce se 
abate asupra Bisericii Române Unite cu Roma. Ei au înaintat memo‑
rii autorităţilor de stat, prin care aduceau la cunoştinţă că în calitatea 
lor de episcopi, împreună cu preoţii şi credincioşii acestei Biserici, 
preferă să moară, decât să se lepede de credinţa catolică şi de Sfântul 
Părinte, Papa de la Roma. Au acceptat suferinţele la care au fost supuşi 
de regimul comunist.

Cu toate acestea Biserica Română Unită se poate mândri cu faptul 
că niciunul din cei 6 Episcopi de atunci nu au acceptat trecerea la orto‑
doxie. Împreună cu elita intelectuală a vremii, cu ţărani şi muncitori, 
deopotrivă bărbaţi şi femei, dar şi cu o minoritate de preoţi şi credin‑
cioşi ortodocşi şi romano-catolici, preoţii şi ierarhii uniţi vor umple 
rândurile închisorilor şi lagărelor comuniste.

Următorii Episcopii ai BRU consacraţi clandestin (printre care şi 
Episcopul Iuliu Hirţea), care au luat locul celor arestaţi în octombrie 
1948, au declarat că nu vor renunţa niciodată la convingerile lor reli‑
gioase. Credeau că prin atitudinea lor îşi asigură nu numai mântuirea 
sufletului propriu, ci slujesc şi intereselor neamului românesc, cum 
le-au slujit toţi care au avut curajul să înfrunte stalinismul şi metodele 
impuse de acest regim. Şi aceşti episcopi consacraţi clandestin au exe‑
cutat fiecare diferite pedepse de detenţie.

47 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Bucureşti, Edit. Fundaţia Academia 
Civică, 2010, p. 221.
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În urma aplicării violenţei pentru a suprima Biserica Greco-Catolică, 
sute de preoţi, călugări şi călugăriţe, precum şi laici, au fost întemni‑
ţaţi pentru credinţa lor. Acuzaţiile regimului „democrat popular” pen‑
tru preoţii greco-catolici erau variate: „trădători de Patrie”; „delict de 
uneltire contra ordinei de Stat”; „crimă de uneltire împotriva ordinii 
sociale”; „uneltire publică conform articolului 327 din Codul Penal”; 
„înaltă trădare”; „crimă de favorizare, conform art. 1, Decretul 199, din 
1950”; „înlesnirea trecerii frontierei, conform articolul 267 Cod Penal”; 
„agitaţie conform paragraful 2, art. 209, al Codului Penal”; „instigare 
publică”; „complicitate la crimă de înaltă trădare”. Pretextul acestor 
acuzaţii au fost: necolaborarea cu Statul Român; difuzarea memoriilor 
Episcopatului Greco-Catolic; activitate catolică în temniţă; şefi a unor 
grupuri de partizani anticomunişti; refuzul de a trece la ortodoxism 
sau provocarea populaţiei să nu accepte unificarea Bisericilor. Pe lângă 
toate acestea mulţi preoţi au fost forţaţi să dea declaraţii false.

În acest timp ziarul „Scînteia” afirma că un exemplu de respectare 
a libertăţii religioase în Republica Populară Română este felul în care 
credincioşii greco-catolici au trecut la Biserica Ortodoxă. Dar în afara 
graniţelor ţării se vedea cu totul altceva. Tot în acest timp adăugăm 
mesajul de încurajare a Papei Pius al XII-lea din 27 martie 1952, din 
Scrisoarea Apostolică „Veritatem Facientes” adresată către „venerabilii 
fraţi şi iubiţii fii episcopi, către cler şi către poporul român”. Sanctitatea 
Sa descrie realitatea dureroasă a Bisericii în primii ani ai comunis‑
mului din România: „[…] Mai ştim apoi că Biserica Greco-Catolică, 
atât de înfloritoare între voi prin numărul credincioşilor şi prin virtu‑
ţile ei, este considerată de lege ca fiind dispărută, iar sfintele lăcaşuri 
şi instituţiile ei au fost destinate altor scopuri, ca şi cum acest lucru 
ar corespunde dorinţelor şi aspiraţiilor credincioşilor înşişi; nume‑
roase comunităţi călugăreşti, de bărbaţi şi de femei, au fost risipite, 
iar şcolile în care tinerii, sub îndrumarea acestor călugări, îşi deschi‑
deau mintea spre lumina înţelepciunii umane şi creştine, şi creşteau 
în integritatea moravurilor şi în deprinderea virtuţilor, au fost inter‑
zise, ca fiind dăunătoare şi periculoase pentru naţiune, şi încredinţate 
altora; numeroşi preoţi, datorită fidelităţii lor faţă de credinţa strămo‑
şească şi faţă de Scaunul Apostolic, şi pentru că nu au consimţit sub 
nici o formă să se clintească din statornicia lor creştină, să îşi păteze 
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conştiinţa sau să îşi trădeze istoria, fie au fost deportaţi din patria lor 
în regiuni îndepărtate, fie au fost osândiţi la muncă silnică sau arun‑
caţi în închisoare, unde duc încă o viaţă plină de mizerii, dar glorioasă 
în ochii lui Dumnezeu şi a oamenilor cinstiţi.

La acestea se adaugă şi faptul că în toată multitudinea de cărţi, ziare 
şi foi volante, catolicilor nu le este acordată nici o posibilitate de a se 
folosi de presă pentru a-şi face auzit glasul, pentru ca să strălucească 
adevărul şi pentru ca drepturile sacre ale Bisericii să fie puse în adevă‑
rata lor lumină şi apărate […]”48.

Studii bine documentate despre istoria Bisericii Greco-Catolice din 
România au fost elaborate de istoricii: Marius Bucur, Cristian Vasile 
şi alţii49. Alte studii sau instrumente de lucru, benefice studiului nos‑
tru au fost volumele: „Mecanisme represive în România 1945–1989”50. 
Aceste „mecanisme…” au fost concepute de coordonatorul Octavian 
Roske ca un dicţionar biografic. Aici sunt menţionate nu numai vic‑
timele sistemului comunist, ci şi persoanele care au dispus, executat 
ori s-au făcut complici la acte represive. Aceste volume prin materialul 
lor documentar devin un punct de referinţă pentru cercetarea regi‑
mului comunist din România. Un alt dicţionar util a fost „Biserica 
Întemniţată. România 1944–1989”51. În acest dicţionar este prezentat 
48 Papa Pius al XII-lea, Scrisoarea Apostolică Veritatem Facientes către venerabilii fraţi şi 
iubiţii fii episcopi, către cler şi către poporul român, accesibilă online la adresa: http://
www.intratext.com/IXT/RUM0031/_P1.HTM, (21 septembrie 2013).
49 Alte studii au fost făcute de: Ioan Bota, Silvestru Augustin Prunduş, Clemente 
Plaianu, Anton Moisin, Alexandru Raţiu, dar trebuie cercetate cu mare atenţie, deoa‑
rece au multe erori.
50 Octavian Roske (Coordonator), Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic A-C, vol. I, Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului, Bucureşti, Edit. INST, 2001. Mecanisme represive în România 1945–
1989, Dicţionar Biografic D-G, vol. II, 2003. Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic H-L, vol. III, 2004. Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic M, vol. IV, 2005. Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic N-O, vol. V, 2006. Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic P, vol. VI, 2007. Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic Q-R, vol. VII, 2008. Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic S-Ş, vol. VIII, 2009. Mecanisme represive în România 1945–1989, 
Dicţionar Biografic T-Z, vol. IX, 2011.
51 Paul Caravia (coordonator), Biserica Întemniţată. România 1944–1989, Bucureşti, 
Edit. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1998.
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personalul ecleziastic, indiferent de confesiune, întemniţat în perioada 
comunistă. Din cele 2.544 persoane menţionate în această lucrare, 226 
sunt preoţi greco-catolici52. Aceste surse coroborate cu fişele matricole 
penale53, ne-au oferit o listă a preoţilor greco-catolici din Episcopia de 
Oradea aflaţi în detenţia comunistă. Majoritatea studiilor referitoare 
la persoanele Bisericii Greco-Catolice din detenţie, în perioada regi‑
mului comunist din România, s-au axat asupra Episcopilor şi elite‑
lor acestei Biserici. Sunt foarte puţine studii despre preoţii Bisericii 
Greco-Catolice care au fost în penitenciarele comuniste. 

Putem spune că la îndemnul Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al 
II‑lea ne-am propus identificarea şi cunoaşterea clericilor Eparhiei de 
Oradea care au fost în detenţia regimului comunist. Sfântul Părinte 
în Scrisoarea Apostolică „Tertio Millennio Adveniente”, a afirmat: „În 
veacul nostru au reapărut martirii; adesea anonimi, ei sunt ca nişte 
«soldaţi necunoscuţi» ai cauzei măreţe a lui Dumnezeu. În măsura 
posibilului, trebuie evitată pierderea mărturiei lor în Biserică. După 
cum s-a sugerat în Consistoriu, este necesar ca Bisericile locale să facă 
tot posibilul ca să nu lase să se piardă memoria celor care au suferit mar-
tiriul, adunând în acest scop documentaţia necesară. Iar acest lucru 
nu trebuie să fie lipsit de un marcat caracter ecumenic. Ecumenismul 
sfinţilor, al martirilor, este poate acela care convinge cel mai mult. 
Communiosanctorum vorbeşte cu glas mai puternic decât aţâţătorii la 
dezbinare. Martirologiul primelor veacuri a fost temelia cultului sfin‑
ţilor. Proclamând şi venerând sfinţenia fiilor şi a fiicelor sale, Biserica 
aducea un omagiu suprem lui Dumnezeu însuşi; în martiri, ea îl 
venerează pe Cristos, care este la originea martiriului şi a sfinţeniei 
lor. Mai târziu s-a dezvoltat uzanţa canonizării, care există încă în 
Biserica Catolică şi în Bisericile Ortodoxe. Canonizările şi beatificările 
s-au înmulţit în ultimii ani. Ele arată vitalitatea Bisericilor locale, care 
sunt astăzi mult mai numeroase decât în primele veacuri şi în primul 
mileniu. Cel mai mare omagiu pe care toate Bisericile îl vor aduce 
lui Cristos în pragul celui de-al treilea mileniu va fi acela de a arăta 
prezenţa atotputernică a Răscumpărătorului prin roadele credinţei, 

52 Ibidem, p. 12.
53 Fişe matricole penale, accesibile online la adresa: http://www.crimelecomunismu‑
lui.ro/ro/fise_detinuti_politici/fise_detinuti/ (21 septembrie 2013).
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ale speranţei şi ale dragostei la oameni din atâtea popoare şi de atâ‑
tea limbi care l-au urmat pe Cristos în diferitele forme ale vocaţiei 
creştine.

Va fi sarcina Scaunului Apostolic, în perspectiva celui de-al treilea 
mileniu, să pună la zi martirologiile pentru Biserica Universală, acor‑
dând mare atenţie sfinţeniei acelora care, şi în vremea noastră, au trăit 
pe deplin în adevărul lui Cristos. În mod cu totul deosebit, va trebui să 
se îngrijească să recunoască eroicitatea virtuţilor bărbaţilor şi femeilor 
care şi-au înfăptuit vocaţia creştină în căsătorie: convinşi că roadele 
sfinţeniei nu lipsesc nici în această stare, simţim nevoia să găsim mij‑
loacele cele mai potrivite de a le pune în evidenţă şi a le înfăţişa între‑
gii Biserici ca modele şi stimulente pentru ceilalţi soţi creştini”54. 

În încheierea acestui cuvânt am deosebita plăcere de a aduce mul‑
ţumiri Excelenţei Sale, Episcop Virgil Bercea pentru tot sprijinul în 
realizarea acestui demers. De asemenea, aducem mulţumiri D-lui 
Emanuel Cosmovici pentru documentele inedite puse la dispoziţie; 
precum şi dr. Blaga Mihoc, dr. Maria Lădău, pr. Flavius Jurcă, pr. 
Cristian Laslo.

54 Papa Ioan Paul al II-a, Scrisoare Apostolică: Tertio Millennio Adveniente, accesibilă 
online http://www.magisteriu.ro/tertio-millennio-adveniente–1994/(21 septembrie 
2013).
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1.1. Achim Gheorghe – preot
„în anul 1948 a făcut întruniri religioase

interzise cu alţi preoţi”

Achim Gheorghe a fost preot paroh în parohia Mal, protopopiatul 
Şimleu. Conform Fişei Matricole Penale, nr. 1498, din 3 noiembrie 
1953, de la penitenciarul Oradea55, aflăm că s-a născut la data de 10 
aprilie 1919, în localitatea Sanislău, părinţii erau Ilie şi Maria; a fost 
căsătorit cu Marian Irina şi a avut un băiat şi o fată. La data arestării 
locuia în localitatea Mal, nr. 53.

Preotul Achim Gheorghe a fost arestat la 3 noiembrie 1953 de către 
Parchetul militar Oradea, mandat de arestare nr. 4292 (168)/1953, 
având acuzaţia de „întruniri interzise”, faptă interzisă conform art. 327 
C.P., descrierea acestei acuzaţii a fost: „în anul 1948 a făcut întruniri 
religioase interzise cu alţi preoţi”.

A fost eliberat la 28 decembrie 1953 cf. adeverinţei nr. 889/53 de 
către Tribunalul militar Oradea.

„Pelerinajul” preotului Gheorghe Achim
în închisorile comuniste

– Arestat: 3 noiembrie 1953.
– Penitenciarul Oradea: 3 noiembrie 1953 – 28 decembrie 1953.
– Eliberat: 28 decembrie 1953.
– Total ani detenţie: o lună.

* Transcriem aceste informaţii aşa cum au fost redactate şi cum sunt păstrate în arhive.
55 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Achim Gheorghe, accesibile online la 
adresa:http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/A/A%2001.%20Ababei%20-%20Alexoaie/Achim%20Gheorghe%20I/index.
php în data de 27.08.2013
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1.2. Anca Petru – preot
Anca Petru a fost preot celib în parohia Ceica, protopopiatul Oradea. 

Conform Fişei Matricole Penale nr. 1798, de la penitenciarul Oradea56, 
s-a născut la data de 24 iunie 1917, în localitatea Sântandrei, judeţul 
Bihor, din părinţii Vasile şi Sofia. 

A fost arestat la 6 noiembrie 1957 de către Securitatea Oradea, la 
data arestării a locuit în Oradea şi era fără ocupaţie.

Preotul Petru Anca a fost judecat de două ori. Primul proces a 
avut loc în 1958 la Tribunalul Militar Oradea (nr. mandatului 189 
bis/58). Conform Hotărârii Judecătoreşti a fost condamnat la 10 ani 
I. C. (închisoare corecţională), având acuzaţia de „uneltire” conform 
art. 209, punctul 2, C.P., perioada 6 noiembrie 1957 – 3 noiembrie 
1967. Al doilea Proces a fost la Tribunalul Militar Timişoara în anul 
1959 (nr. 120/59). La acest proces Preotul Anca a fost condamnat con‑
form Hotărârii Judecătoreşti nr. 45/59, tot pentru „uneltire” conform 
art. 209 C.P. la 25 de ani muncă silnică (închisoare), datele extreme a 
acestei pedepse au fost: 6 noiembrie 1957 – 30 octombrie 1982.

Preotul Anca Petru a fost eliberat la data de 29 iulie 1964, conform 
Decretului 411 din 1964.

„Pelerinajul” preotului Petru Anca
în închisorile comuniste

– Arestat: 6 noiembrie 1957.
– Penitenciarul Oradea: 6 martie 1957 – 17 martie 1960.
– Penitenciarul Aiud: 17 martie 1960 – 29 iulie 1964.
– Eliberat: 29 iulie 1964.
– Total ani detenţie: 7 ani şi 4 luni.

56 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Anca Petru, accesibile online la 
adresa:http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/A/A%2002.%20A(h)met%20-%20Anger/Anca%20Petru%20V/index.php 
în data de 27.08.2013
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Sentinţa preotului Petru Anca
R.P.R.
TRIBUNALUL MILITAR TIMIŞOARA 
dosar nr.584 /1958
copie-extras

Cond. Anca Petru prin Decr.
411/24.07.64 al Cons. Stat

a fost graţiat de restul pedepselor.

SENTINŢA nr.45
Indescifrabil

Şedinţa publică din 27 ianuarie 195957

Tribunalul Militar Timişoara, în ziua de 6 ianuarie 1959 s-a întrunit 
în şedinţa publică pentru a judeca pe: l. Anca Petru născut la 24 iunie 
1917 în comuna Sântandrei raionul Timişoara regiunea Timişoara 
fiul lui Vasile Lazăr şi Sofia cetăţean român fost preot greco-catolic 
stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără avere. Studii absolvent 
al Academiei teologice; condamnat a mai fost în lipsă prin sentinţa 
nr.645 dir. 14 martie 1949 a Tribunalul Militar Cluj, secţia 1, 1a l0 (zece) 
ani închisoare corecţională, 3 (trei) ani interdicţie corecţională, 40.000 
(patru – zeci de mii lei amendă corecţională pentru infracţiune prev. 
şi ped. de art. 209 part. IV c.p. cu ultimul domiciliu în Oradea str. Tür 
Istvan nr.7 învinuit pentru: crima de uneltire contra ordinei sociale 
prevăzută şi pedepsită de art. 209, pct. 2, lit. B, al. II.

Inculpatul Anca Petru fost preot greco-catolic şi vechi legionar (s-a 
încadrat în mişcarea legionară încă din anul 1935 datorită activităţii 
depuse în 1940 a fost numit şef al FDC în fostul judeţ Bihor,a luat 
parte activă şi la rebeliunea legionară din ianuarie 1941) şi a continuat 
activitatea legionară şi după 23 august 1944 ţinând legături strânse cu 
legionarii Şandru Aurel, Codilă Traian şi alţii.

In octombrie 1944 a fost arestat şi internat în lagăr timp de 3 luni, 
apoi în iulie 1945 arestat şi internat în lagăr pentru activitate legionară, 
unde a stat până în 3 septembrie 1943 şi după această dată inculpatul 

57 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. II, fila 142.
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Anca Petre, s-a întâlnit şi a luat legătura cu legionarul Şandru Aurel în 
anul 1947 şi a discutat problema reorganizării legionarilor.

În urma arestărilor efectuate de organele de stat asupra membrilor 
organizaţiei legionare condusă de Şandru Aurel inculpatul Anca Petru 
la data de 30 mai 1948 a reuşit să se sustragă de la arestare, devenind 
fugar până la data arestării sale – 6 noiembrie 1957. Cu ocazia jude‑
cării organizaţiei subversive legionare condusă de inginerul Şandru 
Aurel prin sentinţa penală nr. 643 din 14 martie 1949 a fost condamnat 
în lipsă la 10 ani închisoare corecţională, 3 ani interdicţie corecţională 
prevăzută şi pedepsită de art. 209, part. IV, c.p. text vechi.

În timpul cât inculpatul a fost fugar, a stat la diferite persoane ca 
Rusnac Petru din comuna Ceica, apoi la diferite persoane din comuna 
Stoieneşti, raionul Ineu, regiunea Oradea. La data de 3 octombrie 1948 
s-a dus la Oradea a luat legătura cu părinţii săi şi prin intermediul sorei 
sale coinculpata Câmpeanu Ecaterina a închiriat o cameră la numitul 
Ciupe Vasile, din Oradea, a stat 1 lună zile apoi a plecat şi a stat ascuns 
până în luna mai 1949 la unchiul său Vaina Gheorghe din Oradea – 
decedat – iar la această dată până la arestarea lui 6 noiembrie 1957 a 
stat ascuns la domiciliul părinţilor din Oradea str. Tür Istavan, nr. 7.

La adresa menţionată mai sus inculpatul a avut două ascunzători 
una săpată sub podea într-o cameră de locuit acoperită cu un capac din 
scânduri şi unde se ascundea în cazul când veneau persoane străine în 
casă, iar alta săpată în magazia de alimente de unde avea ieşirea spre 
podul casei.

În timp ce inculpatul Anca Petru locuia la Ciupe Martin, a primit 
de la fostul preot greco-catolic Vameşiu Gheorghe – prin interme‑
diul sorei sale coinculpata Cîmpeanu Ecaterina – o circulară prin 
care era dezlegat să oficieze slujbe religioase în ritualul greco-cato‑
lic, fără respectarea normelor rituale şi un patrafir, un antimis şi o 
cruce. Astfel de la această dată 1949, şi până la arestarea sa, incul‑
patul Anca Petru a oficiat slujbe religioase clandestine în ritualul 
greco-catolic la care au participat părinţii şi rudele lui. În timp ce 
se ascundea la locuinţa părinţilor din Oradea str. Tür Istvan, nr. 7 a 
luat legătura în anul 1951, cu coinculpatul Cîmpeanu Valeriu, care 
de altfel îl vizita şi în timpul cât se afla la Ciupe Martin. În discuţiile 
purtate cu Cîmpeanu Valeriu, fugarul Anca Petru i-a arătat situaţia 
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lui de fugar, precum şi activitatea sa legionară pe care a desfăşu‑
rat-o. Au purtat împreună discuţii cu caracter politic duşmănos la 
adresa regimului nostru şi asupra situaţiei politice internaţionale. 
Inculpaţii Anca Petru şi Cîmpeanu Valeriu s-au înţeles ca în cazul 
când va fi descoperit şi arestat de organele de stat, să nu declare 
nimic unul despre altul.

Inculpatul Anca Petru, a avut legături cu coinculpatul Cîmpeanu 
Valeriu până în anul 1953, iar după această dată – cum declară fugarul 
a avut numai legături indirecte prin sora sa, coinculpata Cîmpeanu 
Ecaterina (soţia lui Cîmpeanu Valeriu).

La sfârşitul anului 1949, inculpatul Anca Petru a luat legătura cu 
coinculpatul Onecif Ştefan, care de la această dată şi până la aresta‑
rea sa îl vizitează la interval de 2–3 luni, iar cu ocazia acestor vizite 
îl ajută pe fugar materialiceşte dându-i bani şi diferite alimente. De 
asemenea, l-a informat pe fugar despre actul unificării celor 2 biserici 
şi despre situaţia credincioşilor din comuna Ceica. De asemenea, l-a 
informat pe fugar despre faptul că fratele său Cmeci Gheorghe care 
era în relaţii bune cu Anca Petru a reuşit să treacă fraudulos frontiera 
şi să se stabilească într-o ţară capitalistă.

Inculpatul Anca Petru cu această ocazie a cerut lui Cmeci Ştefan 
detalii asupra modului şi posibilităţilor de trecere a frontierei, mani‑
festându-i totodată dorinţa de a fugi peste graniţă cu scopul de a scăpa 
de urmările pedepsei.

În timpul evenimentelor, contrarevoluţionare, din RPU inculpatul 
Anca Petru a purtat discuţii cu coinculpatul Cmeci Ştefan pe marginea 
acestor evenimente manifestându-şi amândoi satisfacţia faţă de acţiu‑
nile contrarevoluţionarilor.

În cadrul discuţiilor inculpatul Anca Petru a spus coinculpatului 
Cmeci Ştefan, motivele care l-au determinat să ajungă în situaţia de 
fugar, interesându-se de la acesta dacă nu cumva faptele lui au intrat 
la vre-un decret de amnistie.

Inculpatul Anca Petru ultima dată a fost vizitat de coinculpatul 
Cmeci Ştefan în cursul lunii iulie 1957, când a primit de la acesta 160 
de lei, însoţită de o listă cu numele diferitelor persoane pentru care 
Anca Petru urma să oficieze liturghii clandestine în ritualul greco-
catolic, liturghii ce au şi fost oficiate de către inculpat. 
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În cursul lunii mai 1951, inculpatul Anca Petru a fost vizitat de coin‑
culpatul Pascal Dumitru preotul greco-catolic care a aflat adresa fuga‑
rului de la coinculpatul Cmeci Ştefan.

În discuţiile avute, inculpatul Anca Petru i-a arătat situaţia lui de 
fugar, motivele care l-au determinat să devină fugar cerându-i sfat 
asupra posibilităţilor de reabilitare. Coinculpatul Pascal Dumitru l-a 
îndrumat să nu se predea organelor de stat şi să aştepte până când va 
veni un decret de amnistie.

Inculpatul Pascal Dumitru l-a informat pe fugarul Anca Petru despre 
situaţia fostului cult greco-catolic despre rezistenţa foştilor preoţi greco-
catolici, precum şi despre faptul că el într-o slujbă oficiată în octombrie 
1948 la Biserica din Drăgăneşti a îndemnat pe credincioşii greco-catolici 
să nu semneze actul de unificare că să rămână la vechea lor credinţă.

În cursul lunii noiembrie 1951, inculpatul Anca Petru a fost vizitat 
din nou de coinculpatul Pascal Dumitru cu care ocazie a primit de la 
acesta 10.000 lei cerându-i în schimb să oficieze liturghia.

În primăvara anului 1956, inculpatul Anca Petru află de la tatăl 
său, că fostul canonic greco-catolic Tămâian Coriolan s-a întors de la 
Oradea şi că a aflat despre situaţia lui de fugar, ia legătura prin inter‑
mediul mamei sale, trimiţându-i o scrisoare prin care i-a comunicat 
despre situaţia materială grea, cerându-i ajutor.

Ajungând în posesia scrisorii Tămâian Coriolan, comunică fuga‑
rului tot prin mama acestuia, să nu se predea organelor de stat, pro‑
miţându-i ajutor şi liturghii. După această dată Tămâian Coriolan ia 
legătura cu Cîmpeanu Valeriu şi Ecaterina şi prin aceştia trimite bani 
şi liturghii pe care fugarul Anca Petru le şi oficia.

Tot în vara anului 1956, Tămâian Coriolan fiind în posesia unor exem‑
plare ale memoriului foştilor Episcopi greco-catolic, Hossu, Rusu şi 
Bălan şi prin care aceştia au cerut guvernului RPR abrogarea decretului 
358/1948 şi legalizarea cultului greco-catolic prin inculpata Cîmpeanu 
Ecaterina a trimis fugarului Anca Petru cu scopul ca şi acesta să afle 
despre cele făcute cu scopul legalizării din noi a cultului greco-catolic.

Inculpatul Anca Petru a multiplicat acest memoriu şi cu prima oca‑
zie când este vizitat de coinculpatul Cmeci Ştefan îi predă acestuia un 
exemplar, cerându-i ca el să informeze pe foştii credincioşi greco-cato‑
lici din comuna Ceica asupra conţinutul acestui memoriu.
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Tot prin Cîmpeanu Ecaterina fugarul Anca Petru a primit şi alte 
ajutoare materiale în bani şi liturghii de la mai mulţi foşti preoţi greco-
catolici din Oradea ca Maghiar Augustin, Dumitraş Mihai şi Rotaru 
Mihai (condamnaţi pentru activitate clandestină greco-catolică).

De asemenea inculpata Cîmpeanu Ecaterina la cererea fugarului 
Anca Petru a invitat un preot romanio-catolic de la biserica Sf. Ladislau 
din Oradea cu scopul de a se spovedi.

Cu unanimitate de voturi făcând aplicaţiunea art. 209 pct. II, lit. b, 
al. II cp 25, pct. 6, al II cp condamnă pe inculpatul Anca Petru la 25 
(douăzeci şi cinci) ani muncă silnică la 10 (zece) ani degradare civică 
cu suspendare exercitării drepturilor prevăzute de art. 58, pct. 1–5 cp 
şi confiscarea averii personale în întregime, pentru crima de uneltire 
contra ordinii sociale.

Conform art. 304, al. 1 cjm. obligă pe fiecare inculpat în parte la 
plata sumei de 300 (trei sute) lei cheltuieli de judecată.

Dată şi citită în şedinţa publică astăzi 27 ianuarie 1959.

Baza: Arhiva Ministerului Apărării Naţionale
Văzut

Comandatul Unităţii Militare 02405,
Lt. Col. ss. Indescifrabil

Cîmpeanu Ecaterina, sora preotului Anca Petru, în detenţie

Ecaterina Cîmpeanu, sora preotului Anca Petru din Ceica coincul‑
pată în Sentinţa fratelui ei. conform Fişei Matricole Penale, nr. matri‑
col 82, de la Penitenciarul Oradea, s-a născut la data de 12 aprilie 1914, 
din părinţii Vasile şi Sofia, în satul Rontău. A fost arestată din locali‑
tatea Oradea, cu mandat de arestare nr. 69/468 din 6 iunie 1958m 
emis de către U.M. 0386 Oradea. A avut proces la Tribunalul Militar 
Timişoara, nr. mandatului 122/59, pentru fapta „favorizare” conform 
art. 284 Cod Penal. A fost condamnată la 14 ani închisoare, perioada: 
6 iunie 1958 – 1 iunie 1972. Ecaterina Cîmpeanu a fost eliberată la data 
de 19 septembrie 1963, prin Decretul 551/6358.

58 Fişă Matricolă Penală, Cîmpeanu Ecaterina, accesibilă online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
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– Arestată: 6 iunie 1958.
– Penitenciarul Jilava: 21 aprilie 1960 – 22 mai 1960.
– Penitenciarul Miercurea Ciuc: 22 mai 1960 – 24 oct. 1960.
– Penitenciarul Arad: 24 octombrie 1960 – 2 noiembrie 1962.
– Penitenciarul Miercurea Ciuc: 2 noiembrie 1962 – 7 august 1963.
– Penitenciarul Oradea: 7 august 1963 – 19 septembrie 1963.
– Eliberată: 19 septembrie 1963.

C/C%2004.%20Chortec%20-%20Ciuceanu/Cimpeanu%20Ecaterina%20V/index.
php în data de 27.08.2013.
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1.3. Andercău Vasile – preot

Anercău Vasile59

Andercău Vasile a fost preot celib în localitatea Sîmbăta, proto‑
popiatul Beiuş. Conform Fişei Matricole Penale de la penitenciarul 
Oradea, nr. 32 din 8 iulie 195360, Andercău Vasile s-a născut la data 
de 24 decembrie 1919, părinţii erau Vasile şi Ana, în localitatea Valea 
Vinului, judeţul Satu Mare. A făcut studii la Şcoala Normală din 
Gherla şi la Liceul Mihai Eminescu din Satu Mare, apoi la Academia 
Teologică Română Greco-Catolică Oradea. În 1947 este hirotonit preot 
celib de către episcopul dr. Valeriu Traian Frenţiu61.

59 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
60 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Andercău Vasile, accesibile online la 
adresa:http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/A/A%2002.%20A(h)met%20-%20Anger/Andercau%20Vasile%20V/index.
php, în data de 27.08.2013.
61 Cf. Preoţi Greco-Catolici, accesibil online la adresa: http://www.procesulcomunismu‑
lui.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_greco_catolici_1/preoti_greco_
catolici_1.pdf, în data de 27.08.2013.
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La data arestării 3 ianuarie 1953, a locuit în Martineşti. A fost jude‑
cat de Tribunalul Militar Oradea nr. mandatului 3310/53. Conform 
Hotărârii Judecătoreşti nr. 429/53, a fost acuzat de complicitate la 
crimă de înaltă trădare, conform art. 190–191 C.P. Această acuzaţie a 
fost descrisă astfel: „pentru că a dus corespondenţă la Bucureşti repre‑
zentantului Greco-Catolic al Vaticanului”. Preotul Andercău a fost 
condamnat la 10 ani închisoare, pentru perioada: 3 ianuarie 1953 – 31 
decembrie 1962.

Preotul Andercău Vasile a fost eliberat la termen, conform Hotărârii 
Judecătoreşti nr. 105406/ 10 noiembrie 1962, dar i s-a fixat domiciliu 
obligatoriu în comuna Rubla, raionul Brăila, regiunea Galaţi, conform 
ordinului Ministerului Afacerilor interne E/16588/62.

„Pelerinajul” preotului Vasile Andercău
în închisorile comuniste

– Arestat: 3 ianuarie 1953.
– Penitenciarul Oradea: 1953 – 1954.
– Penitenciarul Piteşti: 1954 – 1960.
– Penitenciarul Dej: 6 iunie 1960 – 10 iunie 1962.
– Eliberat: 10 noiembrie 1962.
– D.O. – din 10 noiembrie 1962.
– Total ani detenţie: 9 ani şi 10 luni.

Pr. Andercău a fost în penitenciarele regimului comunist împre‑
ună cu: Episcopul Iuliu Hirţea, Episcopul Vasile Hossu, Stan Gavril – 
canonic profesor, Augustin Olah, Virgil Maxim – preot celib, Dumitru 
Pascal – ieromonah franciscan de la Drăgeşti. În perioada anilor 1954–
1960 în Penitenciarul din Piteşti, a fost împreună cu preotul Ştefan 
Tătaru, preotul Mihai Rotaru, preotul Gheorghe Dumitraşcu – fran‑
ciscan, preotul Martin Mihoc – franciscan, Episcopul Ioan Dragomir 
şi cu Episcopul Ioan Ploscaru62.

A fost eliberat după zece ani de muncă silnică, la 1 decembrie 1962, 
după care i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Valea Călmăţui, judeţul 

62 Ibidem.
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Brăila. A plecat din Dej, împreună cu Nicolae Balotă, care i-a fost coleg 
şi de puşcărie. La Valea Călmăţui a stat în arest cu Corneliu Coposu, 
Ion Diaconescu, Lăzărescu, Virgil Solomon, preotul luteran Bikner, 
preotul greco-catolic Ioan Dunca din Ieud, Ludovic Vida – vicarul 
greco-catolic al Maramureşului63.

Publicaţii:
Andercău Vasile, Adevăruri trăite, Editura Serafica, Roman, 2005.

63 Ibidem.
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1.4. Baliban Teofil – preot, mort în detenţie
Preotul Baliban Teofil, conform Fişei Matricole Penale de la peni‑

tenciarul Cluj Tribunal64, s-a născut la data de 8 mai 1906, în locali‑
tatea Băseşti, atunci judeţul Sălaj, azi Maramureş, părinţii Anton şi 
Terezia, a fost căsătorit cu Emilia şi a avut 3 copii, un băiat şi 2 fete.

A fost arestat la data de 13 august 1957, de către Securitatea Regiunii 
Cluj. În Fişa Matricolă Penală e menţionat că a mai fost condamnat 
un an în 1948. A avut proces la Tribunalul militar Cluj, nr. 1824/57. 
Prin Hotărârea Judecătorească nr. 1202/57, a fost condamnat la 20 ani 
închisoare, pentru că (fapta „Agitaţie”, descrierea acestei acuzaţii) „a 
făcut agitaţie contra regimului democrat popular ca preot”; perioada 
detenţiei 13 august 1957 – 7 august 1977.

Preotul Teofil Baliban a murit în detenţie la data de 3 februarie 
1964, la penitenciarul Aiud. Înregistrarea decesului cu nr. 11/3 februa‑
rie 1964.

„Pelerinajul” preotului Teofil Baliban
în închisorile comuniste

– Arestat: 13 august 1957.
– Penitenciarul Cluj Tribunal: 13 aug. 1957 – 22 ian. 1958.
– Penitenciarul Gherla: 22 ianuarie 1958 – 21 mai 1958.
– Penitenciarul Aiud: 21 mai 1958 – 20 aprilie 1959.
– Penitenciarul Gherla: 20 aprilie 1959 – 30 martie 1960.
– Penitenciarul Cluj: 30 martie 1960 – 19 august 1960.
– Penitenciarul Aiud: 19 august 1960 – 3 februarie 1964.
– Mort în detenţie: 3 februarie 1964.
– Total ani detenţie: 6 ani şi 5 luni.

64 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Baliban Teofil, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f %3A%5Cweb%5CFise+matricole+p
enale+-+detinuti+politici%5CB%5CB+02.+Balan+-+Barbosu%5CBaliban+Teofil+A%
2FP1050796.JPG, în data de 27.08.2013.
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1.5. Bandici Emilian – preot

„Preot în Văşad, raionul Săcuieni;
Înfocat duşman al unificării şi al regimului; 

Este ridicat împreună cu soţia, duşi la Constanţa”65.

Preotul Bandici Emilian s-a născut la data de 1 ianuarie 1911, în 
comuna Văşad, judeţul Bihor, părinţii Ioan şi Boroş Maria, a avut 11 
fraţi, dintre care 3 au murit tineri. Şcoala primară a făcut-o în loca‑
litatea natală, apoi a mers la Oradea, la Liceul Gojdu unde a făcut 4 
clase inferioare, apoi la Liceul Samuil Vulcan din Beiuş, unde şi-a luat 
bacalaureatul. În 1928 s-a înscris la Academia Teologică din Oradea. 

În anul 1934, de Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril a fost sfinţit diacon, 
iar după o săptămâna a fost hirotonit preot de Episcopul Valeriu Traian 
Frenţiu; a fost numit preot în localitatea natală Văşad. În această paro‑
hie a funcţionat din 1934 până în anul 1948. 

În octombrie 1948 a primit o înştiinţare de la Primăria Văşad, ca toţi 
credincioşii să se adune la Căminul Cultural, pentru a trece la Biserica 
Ortodoxă. Preotul Bandici a refuzat să meargă la această întâlnire, iar 
credincioşii, au alungat această comisie din localitate. Bandici a fost 
vizitat, acasă, la 26 octombrie 1948, de Prim-pretorul de la Primărie şi 
un preot „revenit” pentru a-l convinge să treacă la ortodoxie, dar acesta 
a refuzat categoric. După acestea preotul Bandici a stat ascuns pe la 
diferiţi credincioşi, iar soţia a plecat din localitate. 

Securitatea l-a căutat pe preotul Bandici, dar negăsindu-l, a fost 
arestată soţia acestuia, Emilia Bandici şi prim-curatorul bisericii. Când 
a aflat acestea, în noiembrie 1948, Bandici a mers la Securitatea din 
Valea lui Mihai ca să se predea, cu speranţa că va fi eliberată soţia 
acestuia şi prim-curatorul bisericii. De aici a fost lăsat acasă, iar a doua 
zi noaptea a venit Securitatea şi l-a arestat de acasă şi dus cu trenul, la 
Securitatea din Carei, apoi la Zalău. De la Zalău a fost trimis la peni‑
tenciarul din Cluj, unde a avut proces la Tribunalul Militar Cluj. Aici 
a avut proces şi soţia acestuia. Preotul a fost acuzat că: „nu a trecut la 

65 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila 293.
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ortodocşi, astfel tot satul a fost instigat”. Sentinţa a fost de 4 luni, iar 
soţia acestuia a fost condamnată la 6 luni închisoare. După proces 
a fost dus la penitenciarul din Aiud. După expirarea sentinţei, i s-a 
prelungit pedeapsa. Astfel a stat la acest penitenciar un an şi trei luni, 
apoi eliberat. Cu domiciliul obligatoriu în Oradea.

În această perioada, soţia acestuia a fost eliberată, apoi rearestată, 
pentru motivul: că „a văzut-o pe Fecioara Maria”.

După eliberare, preotul, a fost dus la Securitate şi a primit domi‑
ciliu obligatoriu la Valea lui Mihai, iar soţia acestuia a fost dusă în 
Dobrogea, în Satul Nou, lângă Medgidia, la Canal. După o perioadă 
scurtă de timp şi preotul Bandici a fost trimis cu domiciliu obligatoriu 
în Lagărele de Muncă din Balta Brăilei. 

După eliberarea definitivă preotul Emilian Bandici s-a mutat, 
în chirie, la Oradea. Aici a lucrat la drumurile naţionale, apoi la 
Întreprinderea Teritorială de Aprovizionare, salar 1450, de unde s-a şi 
pensionat66.

Împuternicitul Regional al Departamentului Cultelor Regiunea 
Crişana, Petre A. Petre, la data 10 octombrie 1961, afirma că Emilian 
Bandici, in această perioadă: „este funcţionar la Sfatul Popular din 
Oradea, secţia drumuri. Este bine apreciat de superiorii săi, fiind loial 
faţă de munca ce o prestează”67.

66 Date preluate din: Interviu, realizat de Aurora Sasu cu preotul Bandici Emilian.
67 ANR, Fond Departamentul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar nr. 80, Vol. nr. 10, 
Referate informări aduse, tabele cu privire la activitatea Bisericii Ortodoxe la consolidarea 
unificării B.O.R. (Greco-Catolice din anii 1960 –1961), anexat lucrări, 1963, fila 277.
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1.6. Biluca Miron – preot

„fiind preot greco-catolic
a făcut instigaţii între popor

ca să nu treacă la Religia ortodoxă”.

Biluca Miron a fost preot în localitatea Plopiş, protopopiatul Şimleu. 
S-a născut în localitatea Cenaloş, la data de 6 octombrie 1919, din 
părinţii Pavel şi Eva; căsătorit cu Socol Olivia, a avut 3 băieţi şi o fată68.

A fost arestat la data de 29 septembrie 1953 cu mandat de arestare 
nr. 4179/142 din 1953, emis de către Parchetul Militar Oradea, acu‑
zat de „instigare”, cf. art. 327 C.P. Descrierea acestei acuzaţii a fost: 
„fiind preot greco-catolic a făcut instigaţii între popor ca să nu treacă 
la Religia ortodoxă”.

„Pelerinajul” preotului Miron Biluca
în închisorile comuniste

– Arestat: 29 septembrie 1953.
– Penitenciarul Oradea: 29 septembrie 1953 – 11 decembrie 1953.
– Eliberat: 11 decembrie 1953.
– Total ani detenţie: 2 luni.

68 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Biluca Miron, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
B/B%2004.%20Bente%20-%20Blazd/Biluca%20Miron/index.php, în data de 
27.08.2013.
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1.7. Boca Mihai – preot mort în detenţie
Boca Mihai69 s-a născut la 21 septembrie 1887, în localitatea Petea, 

judeţul Satu Mare, părinţii au fost Ignaţiu şi Rozalia. A fost preot-
paroh în Episcopia Bihor, protopopiatul Central-Oradea. În Fişa matri‑
colă penală nr. 228 din 1953 întocmită la C.T.B70 aflăm că a fost preot 
– protopop. Preotul Mihai Boca a fost căsătorit cu Bran Ileana şi a avut 
un băiat.

A fost reţinut în 16 august 1952. Ordinul de arestare nr. 14953 a fost 
emis la data de 26 decembrie 1952, de către Secţia Securităţii Statului 
Satu Mare. Durata condamnării era de 24 de luni cu începere din 16 
august 1952, până la 16 august 1954. Preotul Boca Mihai nu a rezis‑
tat în penitenciarele regimului comunist, deoarece la 4 august 1953 a 
decedat la penitenciarul Văcăreşti; nr. act de deces 40554/53.

„Pelerinajul” preotului Mihai Boca
în închisorile comuniste

– Arestat: 16 august 1952.
– Securitatea Satu Mare: 16 august 1952 – 26 decembrie 1952.
– Centru de Triere Bucureşti: 26 decembrie 1952 – 23 martie 1953.
– Penitenciarul Văcăreşti: 23 martie 1953 – 4 august 1953.
– Decedat: 4 august 1953.
– Total ani detenţie: 11 luni.

69 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Boca Mihai, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
B/B%2005.%20Blejan%20-%20Bolcu/Boca%20Mihai/index.php, în data de 
27.08.2013.
70 C.T.B. – Centru de Triere Bucureşti.
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1.8. Borz Ilie – preot mort în detenţie

Preotul Ilie Borz71

Din Fişa Matricolă Penală nr. matricol 109172, aflăm că Ilie Borz, 
preot paroh în Drighiu, s-a născut la data de 1 august 1912, în localita‑
tea Marin, judeţul Sălaj, din părinţii Floarea şi Maria. 

Preotul Ilie Borz a fost arestat de către Securitatea Zalău, cu ordi‑
nul nr. 12828/1951 la data de 20 august 1950. A fost judecat de către 
Tribunalul Militar Cluj, nr. mandatului 1121 din 22 septembrie 1951. 
Prin Hotărârea Judecătorească nr. 761 a fost condamnat la 4 ani închi‑
soare plus amendă de 10.000 lei (sau 100 zile), pentru fapta: „a între‑
prins acţiuni de ajutorare a organizaţiei subversive Ticuş”. Durata 
detenţiei a fost între 20 august 1950 – 18 august 1954, plus cele 100 de 
zile adăugate: 19 august 1954 – 26 noiembrie 1954. 

Conform Hotărârii Judecătoreşti 24718/951 a fost transferat la Aiud, 
unde a încetat din viaţă la 7 mai 1954.

71 Fotografie din arhiva pr. Cristian Laslo.
72 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Borz Ilie, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
B/B%2006.%20Bold%20-%20Bozt/Borz%20Ilie%20F/index.php, în data de 
27.08.2013.



46 Se r g i u So i c a

„Pelerinajul” preotului Ilie Borz
în închisorile comuniste

– Arestat: 20 august 1950.
– Securitatea Zalău: 20 august 1950 – 6 februarie 1951.
– Penitenciarul Oradea: 6 februarie 1951 – 27 august 1951
– Penitenciarul Cluj: 27 august 1951 – 23 septembrie 1951.
– Penitenciarul Jilava: 23 septembrie 1951 – 19 octombrie 1951.
– Penitenciarul Aiud: 19 octombrie 1951 – 7 mai 1954.
– Mort în detenţie 7 mai 1954.
– Total ani detenţie: 3 ani şi 8 luni.
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Fişa Matrciolă Penală a preotului Ilie Borz73

73 Fişă Matricolă Penală, accesibilă online la adresa: http://86.125.17.36/fisapenala.php
?file=f %3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale+-+detinuti+politici%5CB%5CB+06.
+Bold+-+Bozt%5CBorz+Ilie+F%2FP1120803.JPG, (16.02.2014).
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1.9. Buzaşi Gavril – preot
Preotul Gavril Buzaşi preot în parohia Crestur, protopopiatul 

Marghita, s-a născut la data de 12 octombrie 1912, în localitatea Sălard, 
judeţul Bihor, părinţii au fost Vasile şi Ana. La data arestării avea domi‑
ciliul în Oradea şi era muncitor.

Conform Fişelor matricole penale de la CTB şi Lagărul de muncă 
Galeş, nr. 480/5374, a fost arestat în 20 decembrie 1952 conform deci‑
ziei nr. 512/53 de către MSS Reg. Oradea, motivul arestării a fost: „nu 
a fost de acord cu legile RPR”. Pentru această faptă durata internării 
a fost de 24 luni (20 decembrie 1952 – 20 decembrie 1954). A fost eli‑
berat la data de 6 mai 1954 conform ordinul nr. 175098/54 al DLCM75, 
Hotărârea Judecătorească nr. 20869/954.

„Pelerinajul” preotului Gavril Buzaşi
în închisorile comuniste

– Arestat: 20 decembrie 1952 
– Penitenciarul Oradea: 20 decembrie 1952 – aprilie 1953.
– Penitenciarul Centrul de Triere Bucureşti: aprilie 1953
– Lagărul de muncă Galeş: 20 aprilie 1953 – 23 aprilie 1953.
– Lagărul de muncă Capul Midia: 23 aprilie 1953 – 29 august 1953.
– Lagărul de muncă Oneşti: 29 august 1953 – 27 dec. 1953.
– Lagărul de muncă Galeş: 27 decembrie 1953 – 6 mai 1954.
– Eliberat: 6 mai 1954.
– Total ani detenţie: 1 an şi 4 luni

74 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Buzaşiu Gavril, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/B/B%2009.%20Bura%20-%20Buzuriu/Buzasiu%20Gavril/index.php, în 
data de 27.08.2013.
75 DLCM – Direcţia Lagăre şi Colonii de Muncă.
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Interviu cu preotul Gavril Buzaşi76

Aurora Sasu: Părinte să vă prezentaţi.
Buzaşi Gavril: Sunt părintele Buzaşi Gavril, născut în satul Sfârnaş, 

în 1912, 12 octombrie, din părinţi ţărani fruntaşi. 11 copii a născut 
maică-mea, nu aş putea precis să spun al câtelea am fost, dar am fost 
11. Am urmat şcoala primară în comuna natală, ca apoi 1922, să fiu 
trimis de învăţătorul din comună, elev la Liceul Emanoil Gojdu, din 
Oradea, pe care l-am terminat cu brio, în 1930. În anul imediat urmă‑
tor, am ajuns prin împrejurări, cunoscând pe părintele Gârleanu peda‑
gog la un Seminar Franciscan din Moldova, mai precis la Hălăuceşti, 
unde părintele Dămoc şi profesor şi rector, nu putea face faţă tuturor 
materiilor pe care le propunea seriei de seminarişti. Atunci mi-a zis 
aşa: „frate Buzaşi, ai terminat liceul, de bine de rău, ai o pregătire, vei 
avea camera ta, te vei pregăti mai bine si vei propune alături de mine, 
că nu îi mare filozofie, unor elevi seminarişti, unele materii”, aşa s-a 
şi întâmplat. Am propus, în seria respectivă aş vrea să menţionez că 
la ora actuală unul dintre ei este părintele Ştefan Tătaru, parohul de la 
Oradea, parohul noii bisericii greco-catolice, Maica Domnului, mănăs‑
tire franciscană, al cărui paroh este acest părinte Ştefan Tătaru. Aş mai 
pomeni un nume, părintele Butnaru, din Fărăoani de fel, care a fost în 
comisia de redactare sau cum îi spune, a Liturghiei Catolice, pe Ţară, 
şi mulţi alţii care au devenit preoţi buni şi care au activat şi în sânul 
Biserici noastre Greco-Catolice. Am revenit acasă, m-am înscris la teo‑
logie, am terminat teologia.

A.S.: Părinte putem socoti că o influenţă puternică a avut timpul 
petrecut la Hălăuceşti, pentru a deveni preot.

B.G.: A avut într-adevăr o influenţă, fiindcă mi-am dat seama că 
Spiritualitatea religioasă a catolicilor din Moldova e mult superioară 
celor din Ardeal. Am venit cu impresii foarte frumoase şi foarte 
bune despre viaţa franciscanilor şi despre activitatea fraţilor călugări 
Franciscani din Moldova, care erau trup şi suflet pentru Biserica lor 

76 Arhiva personală Emanuel Cosmovici, Interviu realizat de Aurora Sasu.
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şi a Bisericii Universale. Acolo am avut fericirea să cunosc pe ultimul 
misionar italian, venit în România, părintele Felix Rafaeli, parohul 
parohiei din Hălăuceşti, a fost ultimul misionar italian, venit când 
încă nu erau preoţi în Moldova noastră. Aşadar am terminat Teologia. 

A.S.: Când v-aţi înscris la Teologie?
B.G.: Venind din Moldova în 1932, toamna m-am înscris la teolo‑

gie, pe care am terminat-o în 1936, la Oradea, unde am avut printre 
alţii profesori renumiţi pe părintele dr. Aloisie Tăutu, l-am avut pe dr. 
Ioan Georgescu marele istoric şi enciclopedia Bisericii noastre Greco-
Catolice, un fel de Enciclopedie cu care am avut relaţii deosebite, am 
avut afecţiuni sufleteşti deosebite, am corespondat chiar şi după ce am 
ajuns tânăr preot în prima mea parohie, în care l-am ajutat la întoc‑
mirea indicilor alfabetici, la cartea scrisă de părintele Georgescu, cu 
care s-a prezentat la Roma la o expoziţie de carte, a fost cartea… nu îmi 
aduc aminte, o carte de istorie bisericească. În carte mi-a adus mulţu‑
miri la sfârşitul cărţii şi am corespondat mai mult timp. 

A.S.: Prima parohia unde a fost?
B.G.: Almaşul Mare, spuneam eu, chiar îi spuneam părintelui 

Georgescu, Măria Voastră nu e dreptate că abuzaţi de cel mic de stat 
şi sunt preot în Almaşul Mare care părintele Georgescu mi-a răspuns: 
dragă Buzaşi sufletul e mare, chiar daca trupul e mic.

A.S.: Deci aşa aţi ajuns preot.
B.G.: În parohia cea mai mare din Protopopiatul Marghitei, era cea 

mai mare parohie, de altfel si numele îi spune „Mare”.

A.S.: În ce an.
B.G.: În 1937, anul în care m-am căsătorit şi în care am ajuns preot în 

Almaşul Mare unde din păcate nu am putut să stau decât 3 ani, fiindcă 
în 1940, când au venit fraţii, m-am intoxicat la stomac şi a trebuit să 
părăsesc Almaşul Mare şi să iau o parohie mai mică. Parohia mai mică 
mi-a semnat-o şi m-a numit Episcopul de pie memorie, Episcopul care 
îi spuneam noi Episcopul Gură de Aur, Preasfinţitul dr. Ioan Suciu.
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A.S.: Eu îl ştiu pe PS Suciu din Blaj, era foarte tânăr şi dinainte 
de arestare. M-ar interesa cum l-au primit si cum la privit orădenii, 
bihorenii:

B.G.: Ca pe un Arhanghel, în special, toată lumea, dar pentru tine‑
ret episcopul Suciu a fost într-adevăr Episcopul Gură de Aur, a atras 
prin pilda vieţii lui, prin scrisul lui minunat, prin scrisul lui de o rari‑
tate, însuşită de o frumuseţe şi fond şi formă.

A.S.: Pentru tinerii preoţi din Bihor, acest tânăr Episcop la care pro‑
babil că aveaţi oricând uşa deschisă.

B.G.: Da, exact.

A.S.: În perioada aceea care nu era uşoară nici pentru Biserica noas‑
tră, faptul că aţi avut un om neînfricat….

B.G.: Da, o altă amintire în legătură cu Preasfinţitul Suciu: Ca preot 
am asistat în vara anului 1948 la exerciţiile spirituale seria a II-a, a pre‑
oţilor din Eparhie. Întâmplarea a făcut ca la a doua serie să participe 
si Preasfinţitul Suciu, la Oradea, la Biserica Seminarului. La înche‑
ierea exerciţiilor spirituale ţinute de un preot iezuit, dacă îmi aduc 
bine aminte, părintele Bodocan, au luat cuvântul şi Preasfinţitul Suciu 
care, printre altele, a spus următoarele: „nori negri se ridică deasupra 
cerului Bisericii noastre, poate vom muri!” – dar a spus imediat: „Dar 
vom învia!” Profetice cuvinte fiindcă aşa sa întâmplat. Am murit ca şi 
Cristos, dar am înviat ca şi Cristos.

A.S.: Da părinte, deci iată în ce constă tăria Bisericii noastre, când şi 
când au fost asemenea oameni, oameni exemplu, oameni model, deci 
tânăr preot acum sub ocupaţie ungurească.

B.G.: Am rămas pe loc în parohia în care m-a numit chiar 
Preasfinţitul Suciu, parohie mai mică, mai aproape de protopopiat, 
parohia Crestur. Unde, că veni vorba, chiar de Preasfinţitul Suciu, 
am avut bucuria să-l primesc în parohia care timp 60 de ani nu a 
avut preot local şi sigur parohia era amestecată, mixtă, erau şi cetă‑
ţeni de altă confesiune şi de altă naţionalitate şi părintele Buzaşi l‑a 
primit împreună cu secretarul Episcopului, părintele Foişor, într-o 
după masă la un Paraclis. L-am primit cu toată dragostea, credincioşii 
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nici nu văzuse până atunci un episcop, decât ştiau că este episcop. 
Îmi aduc aminte că spuneam aşa: „În parohia unde timp de 60 de 
ani nu a fost preot, astăzi avem fericirea să primim un Episcop, vă 
mulţumim! Vă spunem din suflet şi din inimă bine aţi venit!” A asis‑
tat la Paraclisul care s-a celebrat şi cu toate că credincioşii mei care 
vorbeau şi ungureşte din păcate, au cântat aşa de frumos Paraclisul, 
încât Preasfinţitul a rămas foarte impresionat şi chiar menţiona: „Am 
fost în parohii unde sută la sută sunt români si greco-catolici m-a 
impresionat felul cât de frumos şi bine au cântat aceşti credincioşi 
ai sfinţiei voastre.” A dormit la noi şi a doua dimineaţă a plecat spre 
reşedinţă, spre Oradea şi am rămas fericit că am reuşit să pot găzdui 
pe o noapte, pe o jumătate de zi şi o noapte, pe bunul şi iubitul nostru 
episcop, dr. Ioan Suciu.

A.S.: Nu ştiu dacă curând va mai fi…
B.G.: Da.

A.S.: Părinte, a trecut şi ocupaţia ungurească, a trecut războiul a 
început să pătrundă timid comunismul, dar oricum până în ’48 nu 
aţi avut necazuri în parohia dumneavoastră, aceea unde aţi rămas în 
parohia mică, acolo aţi rămas?

B.G.: Până ce a venit potopul peste noi.

A.S.: Potopul cum avea să vină acolo la dumneavoastră în parohie?
B.G.: Potopul.

A.S.: Când au apărut primele semne de îngrijorare.
B.G.: După exerciţiile spirituale, mi-am dat seama deja că urmează 

despărţirea, care, în sfârşit, a venit şi surprins într-un fel de o delegaţie 
venită de la Marghita cu primpretor, cu nu ştiu mai cine şi spunând că la 
Oradea a semnat mai mulţi: secretarul Episcopului şi părintele Tămâian.

A.S.: Cam când era, toamna?
B.G.: Toamna, septembrie, înainte de arestarea Episcopilor.

A.S.: Deci v-au spus că au semnat acei preoţi.
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B.G.: Da, trebuie să recunosc că am semnat şi eu, dar revenind pe 
la Oradea, înainte de arestarea părintelui prepozit Augustin Maghiar, 
am întrebat ce îi de făcut părinte? „Stai pe loc.” Adevărat, între timp 
am revenit la părintele Sălăgean bazilitan.

A.S.: Părintele Sălăgean care e acum la Cluj cu părintele Prunduş?
B.G.: Nu, alt Sălăgean. Am făcut revenirea, sigur cu multă părere 

de rău, am venit la Oradea la părintele prepozit, i-am spus: „Măria 
voastră, sau reverendisime pot să stau? Stai până când poţi.” La acest 
îndemn am stat până când mi-am putut păstra conştiinţa de preot 
greco-catolic. În momentul când mi-am dat seama că nu se mai poate, 
am părăsit parohia şi am venit în Oradea unde din fericire aveam un 
mic apartament.

A.S.: Deci în ce an aţi venit la Oradea?
B.G.: În 1952.

A.S.: Aţi venit în 1952, un om tânăr, fără meserie, fără ocupaţie, fără 
venit.

B.G.: Revenit în Oradea, am reuşit cu foarte mare greutate să pot 
fi numit muncitor necalificat la Fabrica Înfrăţirea şi acolo la turnă‑
torie, secţia cea mai grea, cea mai murdară şi cea mai de jos. La, 24 
octombrie 1952, m-am pomenit cu un cetăţean care, apropiindu-se de 
mine mi-a spus în şoaptă: „Ma-ta eşti preotul Buzaşi?” la care i-am răs‑
puns da, în continuare mi-a spus „Urmează-mă”. Am mers la dulapul 
unde aveam hainele, eram îmbrăcat în haine de muncitor, murdar, ca 
toţi muncitorii de la turnătorie, acolo mi-a spus: „Te îmbraci şi vii cu 
mine”. În curte era maşina securităţii, m-a poftit în maşină unde era 
alt securist el a mers pentru câteva minute la şeful de cadre al fabricii, a 
revenit şi am venit prin spate, pe o stradă pe care în spatele Securităţii, 
unde am intrat în clădire şi acolo m-a înghiţit o celulă. Timp de şase 
luni, soţia cu copiii mici, respectiv elevi de şcoală primară, nu ştiau 
nimic de mine, viu, mort, copt, unde sunt. Oricât s-a interesat nu a 
putut lua ştire de mine. După 6 luni de celulă.

A.S.: În celulă cine era, erau mai mulţi?
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B.G.: Erau mai mulţi, printre altele la celula vecină l-am recunos‑
cut, respectiv cunoscut într-un moment de cercetare, părintele din 
Moldova franciscan pare-se Dumitraşcu. Reţin că ne-am şi dezlegat 
reciproc dintr-o celulă în cealaltă, ca mărturisire şi dezlegarea. Acolo 
am cunoscut pe părintele preot romano-catolic Şuta Ştefan, pre‑
monstratens. După cele 6 luni am fost …

A.S.: În 6 luni nu aţi avut nici un interogatoriu?
B.G.: Ba da, absolut, anchetat, ce voiau să ştie: ce atitudine am avut 

faţă de unirea făcută forţat. Dar sentinţa, deja, era croită înainte.

A.S.: Un singur interogatoriu.
B.G.: Mai multe interogatorii.

A.S.: Au fost violenţe.
B.G.: Mici violenţe au fost, dar deosebite violenţe nu. Într-o anchetă 

am fost confruntat cu părintele dr. Virgil Maxim care şi o altă celulă, dar 
nu au putut afla multe despre noi, fiindcă mă rog, am tăcut şi am înghiţit 
ce ştiam unu faţă de celălalt. După acest timp am fost adus în lagărul din 
Ghencea, Bucureşti, de unde la un scurt interval de câteva săptămâni, cu 
primul transport am fost dus la Canalul Dunăre – Marea Neagră.

A.S.: Cine mai erau între cei cu care eraţi, preoţi şi altfel de oameni?
B.G.: Aici nu erau preoţi, decât vechi cunoştinţe, colegi de liceu, prie‑

teni. Am debarcat, sau cum să vă spun, la Poarta Albă. De acolo de la Poarta 
Albă, unii au rămas acolo, eu am fost între cei care după 2–3 kilometri am 
fost duşi la Coasta Galeş. La Coasta Galeş, altă colonie aproape de Poarta 
Albă, unde l-am cunoscut pe părintele Crişan de la Blaj, doctor de Roma, 
dr. Crişan Ioan pare-că, un băiat foarte simpatic, blăjan. Acolo auzisem că 
există în lagăr, dar lagărul era mare, dar nu l-am putut cunoaşte personal, 
dar era acolo Secretarul lui Iuliu Maniu, Corneliu Coposu. 

A.S.: Cum stăteaţi, în ce condiţii?
B.G.: Apăi, condiţii ca în toate lagărele de pe Canal cu mâncare 

proastă, cu durităţi din partea îngerilor păzitori. Ceea ce trebuie să 
menţionez că am ajuns la Coasta Galeş şi pe la începutul lunii aprilie 
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1953 şi spre sfârşitul lunii avem dreptul a scrie câte va rânduri pe o 
carte poştală. A fost primul semn de viaţă acasă la familie că exist. 
După care apoi, la o lună, pare că a venit la vorbitor soţia cu cei doi 
copilaşi şi unde între gratii, la mijloc miliţianu, am schimbat vorbe 
mai mult cu ochii, cu privirea.

A.S.: V-aţi încurajat.
B.G.: Da, ei pe mine, eu pe ei.

A.S.: Părinte, ce era mai greu decât în închisoare, cum vi sa părut la 
Canal, faţă de închisoare.

B.G.: Atât doar că eram în aer liber şi însă erau alte greutăţi, munca 
grea, căratul pământului cu roaba, îmbrăcat vărgat, cu stomacul 
aproape gol, sigur a fost greu.

A.S.: Cu brutalităţi?
B.G.: Da, aici aş face o mică menţiune. 

A.S.: Vă rog.
B.G.: O mică scenă personală. într-un moment dat mă pomenesc 

aproape de un înger păzitor de al nostru. Mă priveşte de sus până jos 
şi îmi spune: 

„– Scoate ceasu!
– Dar nu am ceas, Domnule. 
– Scoate ceasul banditule. 
– Da nu am ceas.”
Adică, a văzut şi el ceva, la urmă m-am lămurit, în buzunarul vărgat 

aveam pe Cristos, într-o cutie de formă de ceas.

A.S.: Aveaţi împărtăşania?
B.G.: Împărtăşania. El a confundat, văzând cutia si atunci mi-am 

dat seama că într-adevăr... că sigur... când i-am arătat m-a apostrofat 
şi atunci am zis în gândul meu. Da bine, spus dragă, banditule. Eram 
bandit, dar banditul lui Cristos.

A.S.: Părinte, se putea Liturghie?
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B.G.: Da, în situaţie de nedescris. Am primit Sfântul Sacrament ce 
l-am păstrat în cutie. 

A.S.: Acolo erau mulţi preoţi?
B.G.: Da.

A.S.: Mai vă aduceţi aminte de cei care erau?
B.G.: Părintele Iuliu Dorgo de lângă Târgu Mureş, părintele Crişan 

de la Blaj, au fost mulţi dar nu mai reţin nume.

A.S.: Deci, n-am stabilit un lucru: condamnarea, unde aţi avut pro‑
ces şi când?

B.G.: Fără condamnare, am fost administrativ, 24 luni.

A.S.: Fără condamnare.
B.G.: Da, fără condamnare.

A.S.: Acum eraţi în 24 de luni.
B.G.: Da, din care nu am făcut decât 18, între timp a venit De Gaulle, 

sau cine a venit în ţară. Dar după Canal, în care s-a lichidat prima edi‑
ţie a canalului, în toamna lui 1953, am fost duşi pe Valea Trotuşului în 
Moldova, la Oneşti, unde se construiau viitoarele Combinate. Acolo 
am petrecut iarna grea a anului 1953, am fost o săptămână izolaţi de 
lume, din cauza zăpezii că nu se putea circula şi nu se putea... Sigur, a 
fost greu dar a trecut şi săptămâna aceea, s-a revenit la muncă.

A.S.: Munca a fost grea, acolo?
B.G.: Da, eram duşi cu maşinile la vreo 2 kilometri de lagăr, la o 

muncă de canal, tot aşa la săpat şi la cărat de pământ ca şi dincolo şi la 
fundaţia viitoarelor clădiri şi edificii din care au urmat să facă comple‑
xul respectiv, Combinatul Chimic.

A.S.: Părinte, totuşi pe vremea aceea, acolo era aer curat.
B.G.: Da, o noapte de Crăciun ne-am pomenit că clopotele trăgeau, 

trăgeau a sărbătoare, a mare praznic, noi sigur cu roabele şi cu pămân‑
tul şi cu sapa şi târnăcopul, care ne erau sculele de fiecare zi.
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A.S.: Liturghie nu se putea face?
B.G.: Nu, unii preoţii în cazuri excepţionale puteau face, am pome‑

nit odată Sfântul Trup, care ne încuraja şi îl purtam la noi.

A.S.: De acolo v-au eliberat?
B.G.: De acolo în noaptea învierii lui 1954, am revenit acasă. 

A.S.: La Oradea?
B.G.: Da, Oradea, am reuşit să îmi caut un loc de muncă şi cum soţia 

era pe un post modest la CFR, în cadrul CFR-ului, printr-o cunoştinţă 
a unui verişor primar de al meu, am reuşit să ajung şi eu în cadrul 
CFR-ului şi 20 de ani, adevărat mai la început, la munca de jos, în cele 
din urmă am ajuns contabil de materiale la o secţie de întreţinere, de 
unde m-am şi pensionat, trăgând pe muchie 20 de ani de Ceferie, de 
unde în anul 1973, am ieşit la pensie, ca CFR-ist.

A.S.: Când părinte, după ieşirea din Lagăr, când aţi putut redeveni 
preot? Preot în ascuns?

B.G.: În clandestinitate, imediat după ce am revenit. 

A.S.: Ştia lumea că sunteţi preot?
B.G.: Ştiau foarte puţini. Cei apropiaţi, ceilalţi nu. 

A.S.: După trecerea anilor, Securitatea nu urmărea atât de teribil.
B.G.: Securitatea ştia că sunt. Să spun şi asta: am ajuns la Bucureşti 

în căutare de intenţii. Am ajuns din Bucureşti în Cioplea, la părintele 
Dâncă. În aşteptarea părintelui acolo la uşă, am dat de un individ, 
nu mi-am dat seama, mă gândeam că şi el aşteaptă să ajungă. Acest 
individ era un securist. Care după, în sfârşit…, părintele mi-a dat ceva 
intenţii. Am plecat, pentru ca după câteva săptămâni eram la depoul de 
locomotive, să mă pomenesc cu un cetăţean, m-a dus Securitatea din 
Oradea şi m-a luat întrebări că ce-am căutat eu la Bucureşti la Cioplea. 
Pentru ca după alte câteva săptămâni să fiu luat ca martor la Bacău, la 
un mare proces cu preoţi catolici şi călugăriţe şi să declar. Le-am spus 
că da, am fost la Cioplea, la părintele care era şi pe banca de acuzaţi, 
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nu am spus decât ceea ce că mi-a fost elev la Seminar la Hălăuceşti, 
am mers să îl cercetez, să îl văd, ne-am bucurat de întâlnire şi atunci, 
sigur respectivul de la părintele Dâncă a ştiut cine a fost înaintea lui la 
părintele, atunci sigur mi-a luat adresa şi aşa am fost citat ca martor 
la marele proces de la Bacău, unde au mai înscenat un mare proces 
cu preoţi catolici si mai multe călugăriţe. Am revenit, singur am avut 
emoţii când am fost citat, mă gândeam că cine ştie ce se va întâmpla, 
dar doar că am dat declaraţii pentru părintele Dâncă. Am revenit la 
servici la CFR şi după am trecut la altă secţie, la ceva mai bun, contabil 
de materiale, ultimi 10 ani, de unde m-am si pensionat, ca şi CFR-ist. 

A.S.: Pe urmă aţi mai crezut părinte, cum aţi crezut că Biserica 
noastră v-a mai fi pusă legalitate?

B.G.: Mă gândeam că după atâtea suferinţe de care am avut şi 
eu parte. Din atâtea cele văzute, din atâtea umiliri, mă gândeam că 
Biserica tăcerii şi a dureri, va trebui să învie şi nu m-am înşelat că într-
adevăr după ani de tăcere şi durere am înviat. Aveam această credinţă 
care într-adevăr s-a şi confirmat în acea că am înviat.

A.S.: Acum părinte, sunteţi preot în vârstă, cei pe care se bizuie 
Biserica noastră.

B.G.: În data de 12 octombrie, am bătut la muchie 82 de ani.

A.S.: Părinte mulţi înainte.
B.G.: Cu 57 de ani de preoţie.

A.S.: Aşa socotiţi că au fost ani de preoţie.
B.G.: Absolut, absolut şi am fost într-un cadru familiar parohial 

sărbătorit, Preasfinţitul Hossu a celebrat o Liturghie pentru sănătatea 
mea, pentru fericirea mea şi a familiei, am fost sărbătorit în cadrul 
parohiei, corul mi-a cântat „La mulţi ani”, mi s-a adus, în sfârşit…, 
mulţumiri pentru activitatea care am făcut-o şi care o fac şi la cei 82 de 
ani şi când printre altele, când luând şi eu cuvântul am spus că: „Da, 
mulţumesc bunului Dumnezeu, că am ajuns la aceşti ani octogenari 
si am spus că sunt tineri bătrâni, dar şi bătrâni tineri şi sper că fac 
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parte din aceştia, şi că muncesc cu drag îmi slujesc Biserica pentru 
care am suferit şi pentru care am crezut izbânda şi în victoria ei.

Foaie de eliberare a preotului Buzaşi Gavril 77

77 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. I, fila 13.
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1.10. Chişiu Alexandru – preot
Preotul Alexandru Chişiu, din parohia Cordău, protopopiatul 

Central-Oradea, a fost reţinut împreună cu următorii preoţi din 
Episcopia Oradea: Canonicul Coriolan Tămâian, rectorul seminarului 
teologic, Gheorghe Sălăjan protopopul din Valea lui Mihai, Alexandru 
Raţiu, parohul bisericii seminarului din Oradea, împreună cu alţi pre‑
oţi din celelalte Episcopii la data de 29 octombrie 1948.

Grupul de preoţi greco-catolici, împreună cu preotul Alexandru 
Chişiu au fost vizitaţi, la mănăstirea Neamţ, unde erau reţinuţi, de 
exarhul mănăstirilor din Mitropolia Moldovei Teoctist Arăpaşu, cu 
intenţia de a-i trece la ortodoxie. Acesta a venit la mănăstirea Neamţ 
în jurul sărbătorii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” (21 noiem‑
brie). Teoctist Arăpaş i-a poftit pe preoţii greco-catolici: „în casa orto‑
doxie, să veniţi cu experienţa voastră, cu cunoştinţele, cu calităţile 
voastre şi atunci va fi bine”. Acesta a fost luat în primire de preotul 
Nicolae Brînzeu, care era purtătorul de cuvânt al preoţilor greco-cato‑
lici închişi la Mănăstirea Neamţ. Discursul Canonicului Brînzeu o fost 
energic şi ofensiv încât Teoctist Arăpaşu a afirmat că nu a venit pregă‑
tit pentru polemică, ci numai să tălmăcească invitarea mai marilor săi 
la ortodoxie78.

După acestea, Teoctist Arăpaşu a revenit după câteva zile, iar de 
această dată a chemat fiecare preot individual, în biroul comandan‑
tului de lagăr. Aici Teoctist a convins patru persoane să adere la orto‑
doxie, printre care şi preotul Alexandru Chişiu. Aceştia au fost: Titus 
Berinde – Sighetul Marmaţiei, Vasile Câmpeanu – Mirişelul Mare 
(Maramureş), Ladislau Teglaşiu – Timişoara (grav bolnav, operat ime‑
diat ce a ajuns acasă), Alexandru Chişiu – Cordău, Bihor (Soţia acestui 
preot era acasă bolnavă de cancer la gât)79.

78 Iuliu Raţiu, (manuscris), „Revenirea” din 1948 sau Unificarea Bisericilor Româneşti. 
Păţaniile mai multora, Amintirile şi comentariile unuia care şi el a trăit-o, Arhiva 
Episcopiei greco-catolice de Lugoj, Fond Iuliu Raţiu, p. 31.
79 Ibidem.
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„Pelerinajul” preotului Alexandru Chişiu
în închisorile comuniste

– Arestat: 29 octombrie 1948.
– Securitatea Oradea: 29 octombrie – 30 octombrie 1948.
– Mănăstirea Neamţ: 31 octombrie 1948 – [23]noiembrie 1948. 
– Eliberat: [23] noiembrie 1948.
– Total ani detenţie: o lună.
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1.11. Codreanu Ioan – Vicar Foraneu
Preotul celib Codreanu Ioan, Vicar Foraneu al Sălajului şi paroh la 

Şimleu, conform Fişei Matricole Penale nr. 165, din 4 noiembrie 1952, 
de la penitenciarul Oradea80, s-a născut la data de 4 mai 1899 în locali‑
tatea Dijir, părinţii Simion şi Floarea. La data arestării Codreanu Ioan 
a locuit în comuna Voivozi, nr. 199.

A fost arestat la data de 14 decembrie 1950 de Parchetul Militar Cluj, 
mandat de arestare nr. 782/1950 pentru fapta „Uneltire contra ordinii 
sociale”, cf. art. 209 C.P; descrierea acestei acuzaţii: „a găzduit în vara 
anului 1949 pe un fugar politic urmărit”. Pentru această faptă a fost eli‑
berat la 28 aprilie 1951 conform Hotărârii Judecătoreşti nr. 11057/1951, 
ordinul 207/951 de la penitenciarul Zalău.

A doua arestare a fost la data de 18 august 1952 de către M.S.S. Oradea 
decizia de internare nr. 1054/53, pe motivul „zvonuri alarmiste” şi con‑
damnat la 12 luni, perioada 18 august 1952 – 18 august 1953. 

Preotul Ioan Codreanu a fost eliberat definitiv la 27 iulie 1953.

„Pelerinajul” preotului Ioan Codreanu
în închisorile comuniste

– Arestat: 14 decembrie 1950
– Penitenciarul Zalău: 14 decembrie 1950 – 28 aprilie 1951.
– Eliberat: 28 aprilie 1951.

– Arestat: 18 august 1952.
– Penitenciarul Oradea: 18 august 1952 – 22 ianuarie 1953.
– Centrul de Triere Văcăreşti şi Centrul de Triere Bucureşti: 22 ianu‑

arie 1953 – 11 aprilie 1953.
– Lagărul de Muncă Grindu: 11 aprilie 1953 – 27 iulie 1953.
– Eliberat: 27 iulie 1953
– Total ani detenţie: 1 an şi 3 luni.

80 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Codreanu Ioan, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
C/C%2005.%20Ciucheza%20-%20Cojocea/Codreanu%20Ioan%20S/index.php, în 
data de 27.08.2013.
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1.12. Cosma Augustin – protopop, profesor
Conform Fişei Matricole Penale nr. 19.029 scrisă în Lagărul de 

muncă Peninsula, Augustin Cosma (protopop şi profesor la Oradea) 
s-a născut la data de 13 iulie 1890, în localitatea Vad, judeţul Braşov, 
părinţii au fost Gheorghe şi Maria. 

Conform Fişei Matricole Penale81 la data arestării preotul Cosma 
Avram a locuit în Oradea şi a avut ocupaţia de profesor de limba 
română. Acesta a fost arestat la 16 august 1952. A avut Proces Verbal 
de Internare, nr. 8/952 emis de D.G.S.S. Oradea, cu motivul „P.N.Ţ.”, 
durata internării a fost de 60 de luni.

Fişa Matricolă Penală nu ne oferă datele necesare pentru data ares‑
tări şi transferul din locurile de detenţie. Sunt scrie doar două lagăre 
de muncă Peninsula şi Valea Neagră. În această fişă este scris că a fost 
arestat la 16 august 1952 şi că a fost transferat la Lagărul de muncă 
Valea Neagră pe 14 ianuarie 1952.

„Pelerinajul” preotului Augustin Cosma
în închisorile comuniste82

Arestat: 16 august 1952.

81 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Cosma Augustin, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/C/C%2007.%20Cont%20-%20Cosvan/Cosma%20Augustin%20G/index.
php, în data de 27.08.2013.
82 Fişa Matricolă Penală nu oferă date despre detenţia protopopului Augustin Cosma.
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1.13. Dărăban Teodor – preot

Preot Dărăban Teodor83

Dărăban Teodor a fost preot în Petrani, protopopiatul Beiuş. Conform 
Fişei Matricole Penale nr. 65/59 de la penitenciarul Oradea84, aflăm că 
acesta s-a născut la data de 1 ianuarie 1918, în localitatea Dicăneşti, 
părinţii Vasile şi Ana. A fost căsătorit cu Nichita Irina şi a avut 2 fete.

La data arestării, 5 august 1958, locuia în Oradea. A avut mandat 
de arestare nr. 126/468 emis de U.M. 0386 Oradea pentru fapta 
„uneltire”, conform art. 209 C.P. A fost judecat de Tribunalul mili‑
tar Timişoara nr. mandatului 581/59. Prin Hotărârea Judecătorească 
nr. 316/59 a fost condamnat la 25 ani de închisoare, pentru „uneltire”, 
durata pedepsei: 5 august 1958 – 29 iulie 1983.

A fost eliberat din detenţie la 3 august 1964, prin Decretul 411/1964.

83 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
84 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Dărăban Teodor, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/D/D%2001.%20D%20-%20Davigner/Daraban%20Teodor%20V/index.php, 
în data de 27.08.2013.
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„Pelerinajul” preotului Teodor Dărăban
în închisorile comuniste

– Arestat: 5 august 1958
– Penitenciarul Oradea: 5 august 1958 – 4 decembrie 1959.
– Penitenciarul Gherla: 4 decembrie 1959 – 27 mai 1960.
– Lagărul de Muncă Periprava: 27 mai 1960 – 8 mai 1963.
– Lagărul de Muncă Giurgeni: 8 mai 1963 – 3 iulie 1964.
– Lagărul de Muncă Ostrov: 3 iulie 1964 – 3 august 1964.
– Eliberat: 3 august 1964.
– Total ani detenţie: 5 ani şi 11 luni.

Preotul Teodor Daraban: mărturie85:

„Am absolvit Teologia la Blaj în 1945, aparţinând Diecezei de Oradea. 
Am fost hirotonit preot de către I.P.S. dr. Suciu Ioan la 10 decembrie 
1946, în capela Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. După hiroto‑
nire, am fost trimis în parohia Pişcolţ, pentru a-l ajuta pe preotul 
Alexandru Terdic, care era bolnav. După refacerea sănătăţii părintelui 
Terdic, am fost numit administrator parohial în protopopiatul Beiuş, 
parohia Petrani, pe care am preluat-o efectiv în prima Sâmbătă din 
prima săptămână a Postului Paştelui, anul 1947. Am servit această 
parohie până la data de 26 octombrie 1948, dată când am fost scos din 
biserică de către primarul şi notarul comunei Pocola, de care aparţinea 
satul Petrani. Mi-a fost interzis a mai servi Sfânta Liturghie în biserică. 
Astfel am luat Sfânta Taină şi am dus-o la casa parohială. Menţionez 
că nici un credincios al acestei parohii n-a semnat actul de trecere la 
Biserica Ortodoxă; la aflarea motivului pentru care mi s-a interzis de a 
mai intra în sfântul locaş, credincioşii au închis biserica şi n-au lăsat 
să intre nici un preot ortodox. 

Deşi preotul ortodox Sălişteanu din Pocola a fost ajutat de Miliţie 
să intre în biserică, credincioşii s-au opus cu fermitate, până când a 
avut loc următorul eveniment tragic: un pădurar, fiu al acestui sat, 

85 Cf. Preoţi Greco-Catolici, accesibil online la adresa: http://www.procesulcomunismu‑
lui.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_greco_catolici_2/preoti_greco_
catolici_2.pdf, în data de 27.08.2013.
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bun credincios, a fost ucis mişeleşte de către organele de Securitate 
şi îngropat sub zăpadă, la rădăcinile unui brad; descoperit de familie 
abia după două săptămâni, a fost adus în sat din Stâna de Vale, unde-
şi desfăşura activitatea ca pădurar, spre a fi înmormântat tocmai în 
ajunul Crăciunului, 1948. Credincioşii au fost timoraţi, nu s-au mai 
dus la biserică, dar nici nu au mai opus rezistenţă în faţa preotului. 
Ameninţările au continuat şi credincioşii erau derutaţi. Cei mai cura‑
joşi asistau la Liturghiile pe care le săvârşeam, fie la casa parohială, fie 
pe la credincioşi, pe ascuns.

O parte din casa parohială a fost ocupată pentru înfiinţarea unui 
cămin de zi pentru copii. Am rămas într-o cameră. Soţia, fiind învă‑
ţătoare, avea acest drept de a locui acolo, dar numai câteva luni, până 
în mai 1949, când am fost puşi în stradă cu toată mobila ce o aveam. 
Ne-am mutat la un credincios, dar am fost nevoiţi să părăsim satul 
definitiv, pentru că şi credinciosul care ne-a găzduit era ameninţat. 
Soţia a fost transferată în comuna Dobreşti, unde am primit şi eu un 
post: din septembrie 1949 am funcţionat ca învăţător la şcoala elemen‑
tară de şapte ani din comuna Dobreşti, judeţul Bihor până în 1951, când 
m-am îmbolnăvit şi, la cerere, am ieşit din învăţământ. După refacerea 
sănătăţii, am lucrat la mină şi la întreprinderea „Ardealul” din Alba 
Iulia, până la 9 septembrie 1953, când am intrat din nou în învăţământ 
la Şcoala elementară de şapte ani din comuna Pişcolţ, unde am funcţi‑
onat până la data de 13 decembrie 1956, când am fost dat afară la inter‑
venţia Episcopiei Ortodoxe din Oradea şi a Ministerului Cultelor. În 
acest interval de timp, m-am ocupat de credincioşi şi de copiii din sat, 
cu care am făcut prima cuminecare. La ora două noaptea, mergeam şi 
mărturiseam, făceam Liturghie, cuminecam şi la ora şase dimineaţa 
mă întorceam acasă. 

În anul 1956, preoţii ortodocşi care erau în parohiile greco-catolice, 
trebuiau să completeze nişte formulare, arătând situaţia în aceste paro‑
hii, în urma memoriului episcopilor noştri, care se găseau la Curtea 
de Argeş cu domiciliu obligatoriu: I.P.S.S. Iuliu Hossu, Alexandru 
Rusu şi dr. Ioan Bălan. Acest memoriu, prin care se cerea libertate 
pentru Biserica Greco-Catolică, a ajuns şi la noi. Eu l-am primit de la 
părintele canonic Ludovic Vida de la Baia Mare şi l-am citit în ziua de 
15 august 1956, ziua Adormirii Maicii Domnului, în faţa unui grup de 
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credincioşi din parohia Pişcolţ, care s-au angajat să strângă iscălituri 
de la credincioşi, pe care să le trimitem la Guvern şi la Ministerul 
Cultelor.

Şase credincioşi, care s-au angajat cu strângerea iscăliturilor, au 
obţinut semnături de la 1052 familii. Numai patru familii nu au iscălit. 
Aceste iscălituri au fost trimise la Ministerul Cultelor şi la Guvern, 
dar nu am primit nici un răspuns. Inspectorul de învăţământ raio‑
nal Săcuieni, Vasile Kerteş, a primit în data de 28 noiembrie 1956, de 
la Inspectoratul şcolar Regional Oradea, o adresă în care cerea înlă‑
turarea mea din învăţământ, pentru propagarea misticismului între 
elevi şi pentru săvârşirea de Liturghii pe la casele locuitorilor; toate, în 
urma sesizărilor primite de la Episcopia Ortodoxă din Oradea şi de la 
Minister. 

Din 12 decembrie 1956 am rămas fără serviciu până în iunie 1957, 
când am fost angajat la „Agrosem Crişana” ca gestionar la prăvălia de 
seminţe.

În ziua de 5 august 1958, am fost arestat de la serviciu. Am fost 
dus la Securitatea Oradea, unde am fost anchetat zi şi noapte de către 
locotenentul major Ciurcovici Radomir şi lt. maj. Tincău Anghel, care 
m-au ţinut aici până la 25 iunie 1959. Am fost ţinut în tot acest timp 
într-o celulă care avea salteaua putredă şi pereţii uzi. Şapte luni, zi şi 
noapte, m-au ţinut cu becul aprins în celulă. Am fost băgat în timp 
de iarnă sub duş cu apă rece; m-am îmbolnăvit, dar nu mi s-a dat 
îngrijire. 

Am fost judecat într-un lot de 13 persoane, toţi greco-catolici, preoţi 
şi credincioşi, între care: preotul Coriolan Tămâian, care mai făcuse 
şapte ani de închisoare la Sighet cu episcopii noştri; a primit 25 de 
ani; preotul Virgil Maxim care şi el mai făcuse trei ani – condamnat 
la 20 de ani; preotul Eugen Foişor, fost secretar al Episcopiei Oradea 
şi el făcuse doi ani; preotul Dumitru Mureşan, care a primit 20 de 
ani; preotul Ioan Tăutu, condamnat la 18 ani; Ioan Mangra, care a pri‑
mit 14 ani; subsemnatul a primit 25 de ani de muncă silnică. Cei şase 
credincioşi din Pişcolţ care au adunat semnăturile pentru memoriu: 
Ioan Cosma, Iosif Cearnău, Ioan Hosu, Iosif Varga, Andrei Naghi şi 
Gheorghe Ciolinschi, au primit de la opt la doisprezece ani de închi‑
soare. Au fost acuzaţi de crimă de înaltă trădare, art. 209 C.P. 
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După ce am fost judecaţi, am fost duşi la Penitenciarul din Oradea, 
unde am rămas până în ziua de 4 decembrie 1959; aici am răbdat cel 
mai mare frig din viaţa mea. În ziua de 4 decembrie 1959, m-au scos 
din celulă şi mi-au nituit lanţuri la picioare. 

Noaptea, la orele 2, am fost îmbarcaţi într-un camion descoperit 
şi duşi la gară. Menţionez că am fost în lanţuri opt inşi, între care 
oameni de 70 de ani, dar preot eram numai eu. Am fost îmbarcaţi în 
tren şi duşi la Gherla. La Gherla am sosit în seara de 5 decembrie; am 
fost introduşi într-o cameră fără geamuri, cu paturi de fier fără saltele. 
Pe un astfel de pat am dormit îmbrăcat. Alţii au dormit pe ciment. 
După 15 zile ni s-a dat daltă şi ciocan şi ne-am scos unii la alţii lanţurile 
de la picioare, apoi ne-au mutat într-o sală, unde eram 120 de deţinuţi. 
Aici erau paturi suprapuse, cu saltele. Dormeam doi – trei într-un pat, 
unii peste alţii. În ziua de 25 decembrie 1959, ziua Naşterii Domnului, 
Crăciunul, locotenentul major Istrate ne-a repartizat pe celulare. Am 
ajuns în celula 62, la etaj. Ne aştepta mâncare în hârdaie: gogonele 
şi morcovi acri, fierţi. în această celulă se afla şi generalul Vasile 
Pascu, fost ofiţer de stat major al lui Antonescu, care avea 71 de ani. În 
Săptămâna Luminată din anul 1960, am fost scoşi din celule în holul 
mare de jos al închisorii şi pregătiţi pentru Delta Dunării, Periprava. 
După o săptămână, am fost îmbarcaţi într-un tren special cu vagoane 
de marfă, pentru direcţia Galaţi. La Galaţi am sosit noaptea şi am fost 
îmbarcaţi pe bac şi duşi până la Periprava, vis-a-vis de Vâlcov. Am fost 
introduşi în barăci. Erau şase barăci din stuf, tencuite, cu pământ pe 
jos. Aici am fost duşi la munci agricole, la prăşit porumb. Recitam 
Rozariul mergând la punctul de lucru.

Am rămas acolo până în 1963, când am fost duşi la alte colonii de 
muncă, la Luciu Giurgeni, regiunea Bucureşti, apoi în Balta Brăilei, la 
Grădina, apoi la Strâmba şi la Salcia, de unde am fost eliberat în 1964, 
după şase ani de detenţie. În ajunul Schimbării la Faţă, în 5 august 
1958, am fost arestat şi în ziua de 6 august 1964 dimineaţa am sosit 
acasă. 

La Periprava, a murit părintele Victor Fanea, preot greco-catolic din 
Satu Mare. Tot la Periprava a murit şi părintele Bacoţiu de la Cluj. 
Mult timp am fost închis împreună cu I.P.S. Ioan Cherteş, care era 
foarte bolnav. 
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În Delta Dunării am servit Sfânta Liturghie zilnic. Am făcut vin din 
strugurii primiţi în pachet. Soţia îmi trimitea în pachet 400 de ţigări. 
Aceste ţigări le-am schimbat pe struguri cu condamnaţii moldoveni. 
La un moment dat, am avut 200 gr. vin. Acest vin îl păstram între 
pereţii barăcii în care eram cazaţi. Din acest vin luam câte o sticluţă 
de penicilină, pe care o ascundeam în salteaua de paie şi o legam de 
o sfoară cu care era cusută salteaua. Potirul ne-a fost lingura în care 
puneam câteva picături de vin şi un pic de apă. Prescură am avut, tri‑
misă în pachet, uscată, de la un cantor de prin părţile Someşului, care 
s-a eliberat. Liturghia am servit-o cu preoţii noştri: Dumitru Mureşan, 
Alexandru Săsăran, Augustin Prunduş, Nicolae Lupea, preotul 
romano-catolic Mărtinaş, preotul Ioan Pal şi alţii. Bunul Dumnezeu 
ne-a învrednicit de acest mare har”.

Interviu cu preotul Teodor Dărăban86

Aurora Sasu – A.S.
Dărăban Teodor – D.T.

A.S.: Părinte mai întâi vă rog să vă prezentaţi cu numele, cu data 
naşterii, locul naşterii.

D.T.: Mă numesc Dărăban Teodor, preot greco-catolic, născut la 1 
ianuarie 1918, în satul Dicăneşti, comuna Drăgeşti, judeţul Bihor, din 
părinţii Vasile şi Ana decedaţi, au fost ţărani. Am fost al optulea copil 
în familie; ultimul copil. Am rămas singur pentru că toţi ceilalţi fraţi 
şi surori au decedat.

A.S.: Ce durere pentru părinţi, vă rog să îmi spuneţi unde aţi făcut 
şcoala?

D.T.: Şcoala primară am făcut-o în satul Dicăneşti, patru clase pri‑
mare. Am făcut şcoala normală la „Iosif Vulcan” în Oradea, ultima 
clasă a 8-a am terminat-o la Timişoara pentru că a fost cedat Ardealul. 

A.S.: Ce a însemnat pentru părinţi să dea la şcoală un copil, a fost greu?

86 Arhiva personală Emanuel Cosmovici, Interviu realizat de Aurora Sasu.
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D.T.: O fost greu pentru că în părţile mele acolo, părinţii nu prea 
dădeau copiii la şcoală, îi ţineau după vite, la gospodărie şi nu am avut 
bani. Noroc la Dumnezeu că am avut un frate care el m-a scos din 
sat şi o plătit toate taxele la şcoală pentru mine, era necăsătorit, o fost 
impiegat de mişcare.

A.S.: Hotărârea de a merge la teologie când aţi luat-o?
D.T.: Hotărârea de a merge la teologie am luat-o cu părinţii francis‑

cani care erau la mănăstirea Drăgeşti şi datorita lor am ajuns preot.

A.S.: Ce aţi făcut la Drăgeşti?
D.T.: Eram de acolo, erau preoţi franciscani: părintele Gârleanu, 

părintele Nicolaieş, părintele Ghiuzan Alexandru, părintele Pascal 
Dumitru, părintele Ghiţă Vameşiu care era tare simpatic. Datorită 
acestor preoţi franciscani eu am ajuns preot şi ţin foarte mult la ei şi 
am ţinut, şi voi ţine tot timpul.

A.S.: Unde aţi făcut teologia?
D.T.: Teologia am făcut-o la Blaj.

A.S.: De ce la Blaj şi nu la Oradea?
D.T.: La Blaj, pentru că eu am căzut în teritoriu la români când au 

venit ungurii în 1940.

A.S.: Când aţi terminat teologia?
D.T.: Am terminat teologia în 1945, în iunie. Am fost hirotonit preot 

în 1947 în ziua de 8 decembrie, de Preasfinţitul Suciu.

A.S.: Aţi devenit preot tocmai când începeau marile greutăţi.
D.T.: Când au început greutăţile.

A.S.: Unde va trimis ca preot?
D.T.: După ce am fost hirotonit, am fost trimis preot în parohia 

Pişcolt, de acolo era şi soţia mea născută, pentru că părintele Terdic 
Alexandru, care era acolo paroh era bolnav, şi sărbătorile Crăciunului 
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în 1946 şi Boboteaza şi sfinţirea caselor le-am făcut acolo la Pişcolt, şi 
am servit Liturghia şi mărturisiri, cuminicări de sărbători.

A.S.: Vă cunoşteau oamenii?
D.T.: Da, mă cunoşteau în puţină măsură de la cateheza cu copiii, 

ora de religie la şcoală. Am stat acolo până în sâmbăta din prima săp‑
tămână a postul Paştelui, atunci m-am prezentat la Beiuş la protopo‑
pul Hetco unde aveam numirea la parohia Petrani, ca administrator 
parohial, pentru că parohia era liberă întrucât părintele Boşca Adrian 
o fost mutat la Tăşnad.

A.S.: În ce an era?
D.T.: O fost în 1947, apoi am preluat parohia, cateheza cu copiii şi 

în fine…

A.S.: Era un sat cu mulţi greco-catolici?
D.T.: Toţi erau greco-catolici, parohia foarte bună. Acolo în Petrani 

m-au prins evenimentele din 1948, evenimentele de atunci cu desfiin‑
ţarea Bisericii.

A.S.: Pentru dumneavoastră cum au venit aceste evenimente?
D.T.: Au fost neaşteptate pentru noi, eram acolo cu credincioşii. 

A.S.: Când a fost asta?
D.T.: În iunie de sfântul Anton, 13 iunie când se sărbătoreşte sfântul 

Anton, am fost în pelerinaj la Drăgeşti, la franciscani, mănăstirea noas‑
tră şi eram de acolo, născut. Trei preoţi am venit la pelerinaj: părintele 
Mihai Pal, părintele Vancu Victor cu credincioşii pe jos, distanţa cam 
35 kilometri. Ne-am întors spre casă; când am sosit la Sâmbăta, tot 
parohie greco-catolică, am stat jos acolo şi dintr-o maşină venind spre 
Beiuş s-a coborât din maşină un general, Petrescu, care era cu legătu‑
rile cu ARLUS-ul şi un responsabil cu sindicatul, Schreier, un evreu, 
şi avocatul Tămaş din Ceica, familia o cunoşteam. Ne-o întrebat unde 
am fost, nu pe noi pe credincioşi. „Am fost la pelerinaj.” Au mai zis: 
„Dacă nu daţi cu sapa, vă mai dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ţi-a 
dat ploaie.”... I-am lăsat. Apoi ce s-a întâmplat? Au venit şi au stat de 
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vorbă cu noi, că erau în legături cu ARLUS-ul, pentru câţi avem noi 
înscrişi în ARLUS. Toţi eram preşedinţi la ARLUS, dar nici unul nu 
ştiam câţi sunt, pentru că nu ne-a interesat problema aceasta. Asta o 
fost duminica, apoi joia ne-am întâlnit la Beiuş cu acest general care 
era cu legăturile ARLUS, fost general de jandarmi. Atunci am fost 
întrebaţi. La Rusalii s-a prezentat cineva din Oradea, la Petrani, adică 
au avut o şedinţă la Oradea cu ARLUS-ul, cu sindicatul, cu partidul s-a 
discutat acolo că preotul Dărăban şi cu ceilalţi preoţi au fost la Drăgeşti 
şi atunci au trimis un avocat, Ardeleanu, care e născut în Petrani, să 
vadă care e situaţia la noi. Atunci ce s-a întâmplat? O venit la biserică şi 
o anunţat că vrea să vorbească şi l-am invitat la şcoală. Tot erau cu legă‑
turile cu Rusia, cu ARLUS, astea erau atunci la ordinea zilei şi atunci 
mi-a spus ce s-a întâmplat, le-a mai spus că a fost şedinţă la Oradea. El 
şi-a luat angajamentul să vină la Petrani, mai ales că era născut acolo.

A.S.: De ce să vină, să vă dumirească pe dumneavoastră?
D.T.: Să stăm de vorbă. Asta o fost duminica la Rusalii şi după vecer‑

nie, care se face în ziua de Rusalii, cu rugăciunile acelea frumoase, 
apoi joia merg la Beiuş, mă întreba ceilalţi colegi: „Nu ai fost arestat că 
noi am crezut că eşti arestat?” Dar zic: „Pentru ce să fiu arestat? Nu!” 
Asta s-a întâmplat în iunie, nu ştiam nimic, că nu aveam radio, nici 
ziar nu ne venea acolo, cu toate că eram aproape de Beiuş, apoi numai 
că ne trezim cu iscăliturile şi cu trecerile la ortodocşi. O venit şi m-a 
scos din biserică afară, primarul de la comuna Pocola, că nu am ce 
căuta în biserică, că biserica e trecută la ortodoxie.

A.S.: Era vara?
D.T.: Era deja, mi se pare, prin octombrie.

A.S.: Episcopii fusese arestaţi?
D.T.: Nu ştiam nimic.

A.S.: Au venit să spună că biserica…
D.T.: Da, numai în biserică nu pot intra. Acolo strig la ortodocşi, ce 

s-a întâmplat? Credincioşii din Petrani nu au iscălit nici unul.
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A.S.: Au venit cu liste?
D.T.: O venit listele, dar nu o iscălit nici unul.

A.S.: A venit o comisie?
D.T.: Nu a venit nici o comisie la noi, toţi credincioşii au fost trecuţi 

de delegatul satului Ardeleanu Pascu, trecuţi la primărie, asta mi-a 
spus el, după ce o trecut tot satul.

A.S.: Au fost trecuţi şi nu au vrut să iscălească?
D.T.: Doamnă, au închis biserica de preotul ortodox, preotul ortodox 

o fost introdus cu jandarmii de la Pocola.

A.S.: Deci a venit un preot ortodox?
D.T.: Da, au închis biserica, deci o fost introdus cu jandarmi de la 

Pocola cu şeful de post, cu un sergent major şi cu primpretorul din 
Beiuş.

A.S.: Era musai să facă o asemenea situaţie?
D.T.: Cine?
A.S.: Preotul.
D.T.: El săracul, o venit adus.

A.S.: Cu jandarmii?
D.T.: După ce s-a întâmplat treaba aşa, ce s-a mai întâmplat acolo, 

tot în 1948, din Petrani de acolo o fost pădurar la Stâna de Vale cu 
numele de Sălăjan, Silea aşa îi spunea ei în stat, Sălăjan Iosif. De acolo 
un pluton de securişti îl căuta pe fostul primar din Beiuş.

A.S.: Era ţărănist?
D.T.: O fost primar şi când o fost cu evreii şi adunaţi, probabil că a 

lovit un evreu şi atunci o fost urmărit şi o fost pădurar, însă securitatea 
la căutat, soţia lui era profesoară de limba franceză la liceul de fete din 
Beiuş. Pe acesta la omorât securitatea, ca să îl divulge, l-au bătut şi 
l-au îngropat sub un brad, numai după 2 săptămâni la găsit soacra lui, 
nu puteai intra şi nici ieşi la Stâna de Vale. El era născut din Petrani, 
acest pădurar. Eu nu ştiam ce se întâmplă, eu eram liniştit, cu toate că 
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vedeam care e situaţia după ce m-a scos din biserică în octombrie 26, 
de sfântul Dumitru, m-a scos din biserică.

A.S.: Cine?
D.T.: Primarul m-a scos o spus că nu am ce căuta în biserică că îi 

trecută la ortodoxie… Fratele pădurarului umbla peste tot şi l-a adus 
şi l-a înmormântat în Petrani în ajunul Crăciunului din 1948, fiindcă 
atunci l-a adus în sat credincioşii săracii, nu l-am înmormântat eu, 
ci alt preot, tot un preot de al nostru care o servit cu el, apoi a ajuns 
rău. Ce s-a întâmplat? O venit pe la mine în ajunul Crăciunului şi am 
colindat la casa parohială, că nu m-a scos din casa parohială, deoarece 
soţia mea era învăţătoare acolo, în Petrani. O fost o înmormântare şi 
la Crăciun l-a adus pe preotul ortodox. A venit la mine şi mi-a spus: 
„Părinte, m-a adus cu jandarmii aici.” Era un preot în vârstă şi ştia 
situaţia şi mai ales preotul care o fost mai demult acolo, care o fost din 
Pocola, dar era de treabă, nu am avut necaz cu el. Am stat acolo până 
în toamna anului 1949, aveam copilul mic de 4 săptămâni. Am cerut 
şi am fost numit în învăţământ, o trebuit să plec din sat, m-a scos afara 
şi din casa parohială, am stat la credincioşi.

A.S.: Aţi găsit loc de învăţător în sat, sau într-un sat din apropiere?
D.T.: În Dobreşti. Nu era în apropiere. M-am dus acolo şi am stat 

acolo, în Dobreşti, până în 1951, când m-am îmbolnăvit, după ce m-am 
refăcut m-am dus şi am lucrat la mină, am ieşit din învăţământ, la 
mina ISEM, la Bratca, Întreprinderea Minieră de Explorări Miniere 
Bratca. Am stat acolo, la Bratca, apoi la Daneş şi Lunca Sprie.

A.S.: Doamna unde era în vreme aceasta?
D.T.: La Dobreşti, că şi ea era în învăţământ, amândoi am primit 

post la Dobreşti.

A.S.: Era cu copilaşul acolo?
D.T.: Da, cu copilaşul. A stat într-o camera fără geamuri, de aceea 

m-am îmbolnăvit de am scuipat sânge, că nu a avut locuinţă acolo, 
puneam pardesiul şi paltonul, că era pământ pe jos. Am lucrat acolo 
la mină după aceea am fost dat afară, dar m-am angajat tot la mină, la 
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Expediţia Sovietică, că asta era atunci. Iar am intrat în învăţământ la 
Pişcolt, în satul soţiei, unde am fost şi preot. În 1956, Episcopii noştri 
o făcut un memoriu atunci pe care la trimis la guvern, eu am primit 
memoriul de la părintele canonic Vida Ludovic de la Baia Mare. La 
Sfânta Maria în 1956, ne-am întrunit ca să facem Sfânta Liturghie la 2 
noaptea în Pişcolt şi dimineaţa la 6 mă întorceam acasă. Mă întrebau: 
„Unde ai fost?” ziceam: „La gara la tren.”, dar asta se întâmpla până 
când m-a dat afară din învăţământ în 1956.

A.S.: Deci tot în 1956?
D.T.: În 1956 am citit memoriul episcopului în fata câtorva credin‑

cioşi de acolo, în ziua de Sfânta Maria, s-a format un grup de 6 cre‑
dincioşi de acolo şi au mers din casa în casa în Pişcolt pentru iscă‑
lituri, cerând libertate pentru Biserica Română Unită, asta cereau, 
acest memoriu l-am trimis prin poştă la Preşedinţia de Miniştri şi la 
Ministerul Cultelor la Bucureşti, nu am primit răspuns până ca astăzi. 
I-au arestat pe preoţii de la Baia Mare. A fost condamnat episcopul 
[Alexandru] Rusu la Cluj, după aceea mai mulţi preoţi, părintele 
Marian care o fost secretar la Episcopia din Baia Mare, după aceea 
Raţiu Alexandru că şi el a fost acolo, zis „Balaurul” [râde], ne-au lăsat 
până în 1958.

A.S.: După aceste toate evenimente?
D.T.: Ce s-a întâmplat? În septembrie 1956, Inspectoratul Raional 

din Săcuieni, că aparţineam de Săcuieni, o primit o adresă de la 
Inspectoratul Regional Oradea, prin care se cerea aşa: „Suplinitorul 
Dărăban Teodor să fie îndepărtat din învăţământ că nu a trecut la 
ortodoxie.”

A.S.: Ăsta era motivul care a fost scris pe hârtie?
D.T.: Da, pe hârtie. Nu am hârtia, pentru că Securitatea a ajut grijă. 

După aceea inspectorul Chertis Vasile a venit cu adresa la inspecto‑
rat la Oradea şi a spus că nu e suplinitor, îi titular că are diplomă 
de învăţător. În 28 noiembrie, o venit altă adresă în care zicea aşa, 
tot de la inspectorat: „Învăţătorul Dărăban să fie îndepărtat din învă‑
ţământ pentru că propagă misticism la elevi, serveşte liturghii pe la 
casele locuitorilor, fiind sesizat de Episcopia Ortodoxă din Oradea şi 
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de Ministerul Cultelor.” Episcopul Zaharia Valerian a iscălit, iar secre‑
tarul a fost părintele Păcală.

A.S.: Aceia au sesizat că dumneavoastră…? 
D.T.: Da, Episcopia Ortodoxă din Oradea.

A.S.: Episcopia a sesizat Inspectoratul?
D.T.: Inspectorul de la Culte era Suciu Meletie, fost învăţător, apoi 

notar, secretar de partid.

A.S.: Îl cunoşteaţi?
D.T.: Da, sigur că da, am fost colegi de şcoală şi am fost şef de medi‑

taţie când eram în şcoala normală, era mai mic decât mine cu trei 
sau patru ani. Am fost dat afară din învăţământ, pe ziua de 15 noiem‑
brie. Am aşteptat până în ianuarie şi atunci am făcut un memoriu la 
Bucureşti, m-am dus la Minister personal şi l-am depus acolo, memo‑
riul, cerând să fiu din nou integrat în învăţământ. Această cerere a 
dispărut, o venit atestările învăţătorilor, nu am fost arestat, nu am fost 
trecut nici pe tabelul de arestare, de la Săcuieni pe care l-am văzut la 
Bucureşti la Minister. Telefonic a fost cerut dosarul meu de la Oradea, 
nu am aşteptat după rezultat că ştiam cum va fi, nu va fi favorabil şi 
am venit acasă. Acasă am umblat să îmi găsesc post, pe undeva. Am 
depus o serie cereri şi la Securitate; era locotenent major Breban, de 
la Ştei.

A.S.: O cerere la Securitate?
D.T.: Da, să îmi dea serviciu undeva, că nu mai puteam intra în 

învăţământ, după ce am fost la Bucureşti. Ce s-a întâmplat? Am venit 
acasă şi o venit o adresă de la Minister pe ziua de 8 iulie, mi se pare.

A.S.: Atunci era în 1957?
D.T.: Da, trecuse timpul, am stat la Bucureşti vreo două-trei săptă‑

mâni, vine o adresă de la Bucureşti, care zicea aşa: „nu revenim asu‑
pra dispoziţiei Inspectoratului Oradea, întrucât aţi propagat misticis‑
mul între elevi, atitudine incompatibilă cu un cadru didactic.” Această 
adresă o am. Am umblat să găsesc serviciu, nu mi-am găsit serviciu, 
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peste tot am fost, am cerut şi la Securitate să îmi dea să trăiesc în ţara 
asta, că nu am omorât pe nimeni. Am găsit un serviciu la Oradea, la 
staţia de sortare a seminţelor de trifoi, AGROSEM, curăţirea semin‑
ţelor de trifoi, de toate impurităţile ce erau acolo, ca şef de depozit. 
Pe urmă, m-a numit facturist, de la facturist m-a trecut la prăvălia 
de seminţe, vindeam plicuri cu seminţe de morcovi şi pătrunjel şi ce 
mai era pe acolo. Atunci, ce s-a întâmplat? Tocmai în 1958, în august, 
m-am pregătit să iau serviciul de Şef Serviciu Administrativ, pe între‑
prindere, ca să preiau de la unu Popovici Iustin, care fusese şi el în 
puşcărie şi nu putea ocupa asemenea serviciu, atunci m-a găsit pe 
mine. De acolo m-a arestat în ziua de 5 august 1958. M-au arestat doi 
securişti, de acolo de la serviciu, a căror nume nu îl ştiu şi m-au dus la 
securitatea din Oradea pentru anchetă. Am stat la anchetă până în 25 
iunie 1959, când au fost judecate 13 persoane greco-catolice, între care: 
părintele dr. Coriolan Tămâian, părintele dr. Maxim Virgil, părintele 
Foişor Eugen fost secretar al episcopiei din Oradea, părintele Mureşan 
Dumitru, părintele Mangra Gheorghe. Am fost arestaţi şapte inşi 
şi şase credincioşi din Pişcolt: Cearnău Iosif, Varga Iosif, Cealinski 
Gheorghe, Cosma Ioan, Naghi Andrei, Hosu Ioan.

A.S.: Pentru Biserică?
D.T.: Sigur, pentru Biserică, doar ei au fost cu listele prin sat, când 

am făcut memoriul la Bucureşti.

A.S.: Părinte, unii dintre ţăranii aceştia mai trăiesc?
D.T.: Trăiesc, trăieşte Cealinski, Cosma şi Hossu Ioan, sunt în 

Pişcolt, am fost în legătură cu ei.

A.S.: Eraţi între cunoştinţe apropiate.
D.T.: Ce s-a întâmplat? Toţi aceştia pe care i-am amintit aici, am 

primit pedeapsă de la 8 la 25 de ani.

A.S.: Staţi un pic părinte, dar mai întâi nu a fost proces?
D.T.: S-a făcut proces aici la Oradea, am fost judecat de Tribunalul 

Militar din Timişoara.
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A.S.: Acuzaţi de ce?
D.T.: Uneltire contra ordinii sociale, articolul 209.

A.S.: Dumneavoastră cât aţi primit?
D.T.: 25 de ani. Am fost anchetat de locotenentul major Giurcovici 

Radomir.

A.S.: Ce era ăsta?
D.T.: Nu ştiu, probabil sârb. 

A.S.: Părinte, anchetele cum sau desfăşurat, înţeleg că cu violenţă 
verbală?

D.T.: Sigur, violenţă verbală.

A.S.: Aşa, mai scăpa vreo cizmă?
D.T.: Nu. Eu nu am fost bătut, nu aveau de ce.

A.S.: Păi nici alţii nu au avut de ce, deci lotul acesta?
D.T.: Am fost băgat la izolare în securitate. I-am şi spus la locote‑

nent: „Domnule, eu nu mor în puşcărie. Cum vă veţi purta cu mine, 
aşa mă voi purta cu dumneata când ies.” Pentru că am spus aşa: 
Doamne, dacă m-ai adus aici, ştii pentru ce.

A.S.: E foarte interesant ce povestiţi dumneavoastră, că nici măcar 
aceste spaime care cuprind orice om care se află sub acoperişul secu‑
rităţii nu v-au încovoiat caracterul, firea?

D.T.: Nici vorbă. Să vă povestesc ceva: când m-a arestat, m-a dus în 
celula 45 la securitate, după masă m-a adus jos şi m-a luat placheurile 
de la pantofi.

A.S.: De ce?
D.T.: Se ia totul şireturile, cureaua din pantaloni, să nu te spân‑

zuri. Au zis aşa: „Domnule, să ştii că eşti arestat.” „Foarte bine.” „Cum 
foarte bine?” „Păi şi voi sunteţi ca şi mine.” exact aşa am răspuns. M-a 
dus în celula 45 şi acolo m-a ţinut, în ziua de 23 august în 1958, eram 
acolo în celula, nu era aer, cu jaluzele la geamuri.
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A.S.: Eraţi cu ceilalţi?
D.T.: Singur, cu pat de beton şi saltea. Acolo am stat mult timp, adică 

am stat până aproape trei luni şi nu am ieşit la aer. Când am ieşit la aer, 
m-am uitat la degete şi la mâini erau galbene, cum sunt unghiile la cai 
sau la cloşcă, aşa îmi erau mâinile. Erau nişte ziduri afară de vreo trei-
patru metri şi cu sârmă deasupra şi acolo ne plimbam, prin ţarcul acela.

A.S.: Asta era încă la securitate, înainte de a vă duce la închisoare?
D.T.: Abia a început Securitatea, că a fost în luna august 1958 că 

m-a ţinut până în 1959 la securitate, până la judecată. Am fost băgat 
la duş, în noiembrie, în apă rece şi m-am îmbolnăvit, dar nu am cerut 
nici un ajutor de la ei şi m-a băgat într-o cameră unde era un pat de 
beton, că toate erau de beton, salteaua putredă, udă, pereţii cu igrasie, 
uzi. Şapte luni de zile am fost tot cu becul aprins, zi şi noapte şi mi 
s-a stricat vederea. Am fost aproape singur, a mai fost băgat un avocat 
din Oradea, după aceea cu un cetăţean, muncitor de la ioanişti, din 
Moldova, era necăjit. După aceea au început anchetele ziua, noaptea, 
oricând. Pe urmă m-a dus la înfăţişare, cu părintele Mangra. 

A.S.: Ce vroiau să spuneţi, că doar ştiau totul?
D.T.: Ce să spun, sigur că ştiau. Eu nu am negat nimic, ce să neg, 

asta am făcut apoi i-au dus pe credincioşii din Pişcolt i-au anchetat, 
pe unii i-au adus şi pe alţii. S-a întâmplat odată acolo în Pişcolt că s-a 
făcut înscrierile de alegeri de deputaţi şi apoi mi-a dat şi mie o stradă, 
dar eu m-am dus din casă în casă şi am spovedit şi am cuminicat, asta 
am făcut [râde]. Am ajuns la securitate în ziua de 25 iunie 1959, la 
judecată, la Oradea. Tribunalul Militar din Timişoara ne-a condamnat 
de la 8 la 25 ani, pe mine 25 ani.

A.S.: Avocat din oficiu?
D.T.: Nu am avut avocat, doar din oficiu.

A.S.: Care nu va apărat?
D.T.: Ce să mă apare, doar era hotărât să mă pedepsească. Eu am 

vorbit, am avut curaj să îi spun la anchetator: „Domnule, unde mă 
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bagi pe mine? I-a citeşte-mi domnule!” Mi-a citit penalul că suntem 
organizaţie, făcută cu arme, cu socoteli. „Da’ unde mă bagi pe mine 
cu asta?” „O să vezi la proces.” Era totul stabilit din înainte, ca să bage 
frica în cei care rămân. Ne-au judecat şi apoi ne-a băgat într-o cameră 
la penitenciar, în camera nr. 7.

A.S.: Unde era?
D.T.: Aici în Oradea. Am fost cu părintele Tămâian, părintele Foişor, 

părintele Mureşan, părintele Tăutu Ioan, părintele Mangra şi Cearnău 
Iosif – ăsta era din Pişcolt, am stat până la ziua Crucii 1959, când ne-a 
despărţit.

A.S.: Aţi fost împreună, aţi avut consolare.
D.T.: Da, ne rugam rozarul, discutam probleme, în fine, ca în puş‑

cărie. A venit recursul, eu am scăzut la recurs şi am început să râd. 
„De ce râzi?” am zis: „Anii ăştia nu o sa-i fac. Or mor, ori vine ceva de 
eliberare.” Am spus aşa: „O fost arestat protopopul Munteanu Virgil 
de la Beiuş, o primit opt ani, cu patru ani o scăpat acasă şi o fost operat 
la spital, la stomac, astfel şi eu o să scap. Dumnezeu mi-a ajuta şi o 
să scap de aici. Doamne voia ta fie în toate.” Am avut timp să mă rog 
rozarul, rugăciuni, în fine. După ce o judecat ne-o băgat în celula nr. 7, 
despărţiţi în ziua de 14 septembrie 1959, părintele Foişor, părintele 
Mureşean şi Cearnău Iosif şi subsemnatul. Ne-a dus într-o cameră la 
penitenciar înspre nord, acolo am răbdat cel mai mare frig din viaţa 
mea, pe urmă am stat acolo până în decembrie. În decembrie, în ziua 
de 1 decembrie, m-a scos afară, am avut un vis şi ziceam: „Să ştiţi că 
pe mine mă va duce de aici.” Povesteşte şi acum părintele Mureşean 
[râde] că ce am visat, ziceam că eu plec dintre voi. Dimineaţa zice: 
Dărăban fă-ţi bagajul. Ce bagaj că nu avem nimic [râde]. M-a dus şi 
mi-a bătut lanţurile la picioare, nituit, în ziua de 3 decembrie 1959. 
Deci lanţurile pe picioare nituite, nu mai m-a dus în cameră, o mai 
fost un baron cu lanţuri, eu atunci aveam vreo 40 de ani şi o mai fost 
câţiva, vreo opt am fost duşi în lanţuri, din Oradea. Am stat o zi şi în 
patru, noaptea, la 12 noaptea, ne-a făcut percheziţie la pielea goală sub 
poarta penitenciarului şi apoi ne-a urcat într-o maşină descoperită şi 
ne-a dus la gară, cu securişti şi plutonierii de la penitenciar şi cu câinii. 
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Ne-a adus şi ne-a aşezat între gară şi poşta din Oradea, unde s-a aştep‑
tat personalul de la Oradea cu duba, duba care îi culegea pe deţinuţii de 
pe traseu. Ne-o băgat în dubă, în trenul de Satu Mare. Din Satu Mare, 
duba a mers spre Gherla, iar la Gherla ne-a aşteptat în gară o maşină 
tot descoperită, un camion, unde ne-a urcat acolo cu greu, pentru că 
eram cu lanţurile la picioare. Am ajuns în Gherla într-o cameră fără 
geamuri în care erau 5 paturi suprapuse din fier, fără saltele. Acolo am 
stat vreo 5–6 zile, acolo ne-am tăiat lanţurile de la picioare cu dalta şi 
cu ciocanul, singuri, unul la altul. Eu am tăiat la baronul, că era din 
Pişcolt, acolo avea moşii, avea 99 de moşii bătrânul, avea şi la Gătaia 
în Banat. I-am tăiat lanţul şi la un tânăr neamţ care era de pe la Braşov, 
săracul era arestat şi condamnat şi dus în lanţuri, avea 17 ani.

A.S.: La Gherla mai erau şi alţii acolo înainte de dumneavoastră, în 
celulă?

D.T.: În cameră nu era, era în camera de primire, fără geamuri. 
Ne-am urcat acolo în paturile fără saltele, am stat pe ele cu genunchii 
la gură, alţii s-au culcat pe beton. De acolo, cât am stat 5–6 zile, ne-a 
adus într-o cameră mare, unde erau 120 de deţinuţi cu paturi supra‑
puse, 2–3 dormeau în pat acolo.

A.S.: Acolo erau saltele de paie?
D.T.: Acolo erau saltele, dar 2–3 dormeau într-un pat, acolo ne-a 

ţinut până în ziua de Crăciun, 25 decembrie 1959.

A.S.: Ce deţinuţi mai erau?
D.T.: Acolo erau: medici, profesori, preoţi, ingineri, muncitori, 

ţărani şi foşti ofiţeri, ăştia erau acolo în celula aia. Ştiu ca m-am întâl‑
nit cu un avocat de pe la Vişeu care o fost băiatul vicarului nostru de 
acolo, Ştefi aşa îl chema, nu l-am mai întâlnit, avea soră profesoară şi 
medici de pe la Timişoara.

A.S.: Cum era, era frig?
D.T.: Era cald că eram mulţi, ne plimbam cum se plimbă ursul în 

cuşcă [râde]. Ne rugam, mai discutam, ştiu ca l-am întâlnit acolo pe un 
preot ortodox Munteanu de prin Dej, din Poiana Lenţi. Aici în ziua de 
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Crăciun ne-a repartizat pe celule, şi am ajuns în celula 62. La Gherla, 
acolo, l-am întâlnit pe generalul Pascu Vasile, de 81 ani, fost ofiţer de 
Stat Major a lui Antonescu, care o condus divizia 18 în Caucaz, pe urmă 
condamnat la 14 ani, ăsta o fost inspector cu armistiţiul către ruşi. La 
arestat şi pe el că a făcut toate actele ca să ştim ce le dăm şi cred că pen‑
tru asta la arestat. O mai fost unu, colonelul Constantinescu Victor, 
un preot reformat Visky Francsic care o plecat de aici de la Oradea, 
cu care am dormit pe pat 6 luni de zile, el m-a acoperit pe picioare şi 
eu pe el. Acum să mă cert cu el că tu eşti român tu eşti ungur, tu eşti 
cutare? Nu domnule, am fost în suferinţă, am suferit cu toţii, mai ales 
care ştim că am fost prin puşcării. Am stat în Gherla şi era foame, 
frig, înjurături… Nu ne scotea din bandiţi, ne ducea la baie şi de abia 
dădeam cu săpunul pe noi, că şi ne scotea cu băţul afară cu înjurături, 
dintre cei care au fost la Gherla, îmi amintesc pe Bunea care m-a lovit, 
după aceea pe Bârâianu, pe Şovlea. Erau plutonieri, ne păzeau.

A.S.: Acolo eraţi condamnaţi, ce interes mai aveau să vă lovească?
D.T.: Erau răi, răutatea din ei, cu jaluzele la geamuri ca să nu fie 

lumină, aşa eram acolo, nu era voia să te întinzi pe pat, Doamne păzeşte! 
Te plimbai, ne urmărea pe vizetă. După aceea, unul Todea ne bătea, la 
bătut pe dirijorului corului din Simeria, corul de la biserica din Oastea 
Domnului, cu fierul de pat la bătut. Ce să zic? Răutatea din ei! După, o 
mai fost locotenent major Istrate, ăsta era moldovean. L-a dat afară şi a 
ajuns şi el în puşcărie. Condamnaţi nu îmi amintesc de la Gherla. 

A.S.: Episcopii muriseră toţi.
D.T.: Încă nu.

A.S.: Suntem în 1960.
D.T.: Nu, Alexandru Rusu o murit la Gherla, în 1963.

A.S.: Da, întra-adevăr.
D.T.: Am datele, servesc Liturghii la data morţii lor, la fiecare dintre ei.

A.S.: Acolo ce va ţinut moralul?
D.T.: Rugăciunea, rozarul.
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A.S.: Aţi reuşit să împărtăşiţi şi altora, să susţineţi şi pe alţii?
D.T.: Da, cânta aşa frumos acest general Pascu, „Fecioara la munte” 

de îţi era mai mare dragul. El mergea la Liturghie la Sfântul Iosif, la 
Bucureşti, era ortodox, dar mergea acolo. O luptat în Primul Război 
Mondial în Ardeal şi o fost ofiţer de Stat Major şi o luptat şi în celălalt 
război. După aceea, în Săptămâna Luminată, după Paşti 1960, ne-o 
scos după celulare, într-un hol mare la parter la Gherla, acolo ne-a 
triat, pe urmă. Acolo l-am întâlnit pe părintele Morga Gheorghe de 
la Baia Mare. Tare aş fi vrut să fiu cu un preot greco-catolic! Ştiam că 
sunt acolo, dar nu am întâlnit. Pe el la dus într-o parte, pe noi ne-a dus 
într-o cameră mare la etaj, unde ne-a pregătit pentru Periprava, pentru 
Delta Dunării. Atunci, la începutul lunii iunie, în 1960, o format un 
lot şi noaptea ne-o dus la tren în gară la Gherla cu maşinile, ne-o urcat 
în vagoane de marfă şi ne-o dus la Galaţi, pe drum nici ţipenie de om 
nu era, nu era voie să vadă ce se întâmplă.

A.S.: A durat câteva zile?
D.T.: Ne-a dus; a doua zi noaptea am sosit la Galaţi, de acolo cum 

am sosit am urcat pe bac şi ne-o dus, nu ştiam unde o să ne ducă, dar 
ne-a dus în Delta Dunării. Acolo ne-o dat jos de pe bac; patru kilometri 
sau cinci până la barăci, o tot poluat, că toţi am fost uzi până la piele şi 
slăbiţi şi nenorociţi, şi pe targă au fost oameni, să moară acolo, dar de 
aer şi căldură, oamenii şi-au revenit. Acolo cum am sosit, ne-o reparti‑
zat pe barăci, erau vreo 5–6 barăci cu stuf şi fiind barăcile cu stuf, ne-a 
repartizat. A doua zi, ne-o dat haine de deţinuţi vărgate, ne-o luat hai‑
nele noastre. Acolo ce s-a întâmplat? În jurul lui 10 iunie 1960, am pri‑
mit sape şi ne-o dus la prăşit de porumb. La patru sau cinci kilometri 
era locul de muncă; luam un rând de porumb şi nu îl terminam până 
seara. Acolo l-am întâlnit pe părintele Mureşan Dumitru, pe părintele 
Săsăran, ei erau duşi înainte.

A.S.: Erau preoţi şi din Moldova?
D.T.: Da, pe părintele Pârţac de la Cacica, după aceea au mai venit 

mai târziu, de la Târgu Mureş cu Preasfinţitul Cherteş – era bolnav 
săracu.
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A.S.: De la Cluj?
D.T.: De la Cluj, nu ştiu. Acolo la infirmerie l-am întâlnit pe părin‑

tele de la Satu Mare care o şi murit acolo, în ziua de 5 iunie, apoi pe 
părintele Demeter de la Sfântul Iosif de la Bucureşti, care trăieşte.

A.S.: L-am întâlnit la seminar la Roman, e spiritual acolo.
D.T.: Se poate, era la Boticeşti, era cu picioarele nenorocite, l-o lovit 

securistul de la Bucureşti cu ciocanul sau cu cizma în şira spinării 
şi i-a distrus nervul, a rămas nenorocit toată viaţa. Am fost la el în 
Moldova şi serveşte Liturghia şi mărturisirile. Acolo l-am întâlnit pe 
părintele Săsăran Alexandru de la Satu Mare, părintele Mureşan. Ce 
morală ne-o ţinut! Rugăciunea şi servitul Liturghiei.

A.S.: După mulţi ani când puteaţi servi Liturghia?
D.T.: Am făcut rost de vin, de unde, din strugurii primiţi în pachete 

de la moldoveni. Eu primeam de acasă la trei luni, pachet de la soţia. 
În pachete erau ţigări, nici o ţigară nu am fumat, toate le-am dat, le-am 
dat pentru struguri. La un moment dat aveam 200 de grame de vin. 
Vinul acesta l-am ţinut între pereţii barăcii, pereţii erau din stuf, faţă 
în faţă placă, locul din înăuntru era gol şi atunci jos era pământ, sub 
pat am făcut o groapă şi sticla am agăţato cu sârmă de pereţi, între 
plăci. Când serveam Liturghia, luam câte o sticluţă de penicilină, pe 
care o puneam în saltea, o legam cu sfoară ca să nu se piardă printre 
paie şi puneam câţiva picuri de vin şi apă şi serveam Liturghia. Toată 
Liturghia o ştiam pe de rost, şi rugăciuni şi totul!

A.S.: În Balta acea imensă…
D.T.: Am stat cu părintele Mureşan Dumitru mult, eu dormeam pe 

patul de sus, el pe cel de jos. Ne sculam duminica dimineaţa până nu 
se făcea scularea, serveam Liturghia. În fiecare duminică se făcea per‑
cheziţie, stăteam în curte, în pielea goală, întorceau toate saltele, tot 
ce era acolo, dar vinul nu la găsit. Şi la Gherla am trimis, la părintele 
Miclea – era călugăr bazilitan, dar nu ştiu dacă o primit vinul.

A.S.: La Liturghie cine a asistat? 
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D.T.: Cine dorea să vină. Ştiau unii că servim Liturghia acolo, tot‑
deauna făceam când ne mutau din barăci, ca patul din spate să fie 
al nostru, aşa eram înţeleşi. După aceea ne ducea la lucru, dar după 
aceea am servit zilnic. Ne ducea la lucru în Deltă, o căldura mare, ca 
la Ecuator. De la 12 ziua şi până seara ce veneam în lagăr, nu luam nici 
apă, nici nimic. De ce? Că nu ştiam cât timp e ajunul. Veneam ser‑
veam liturghia apoi mâncam cina şi aşa ne închidea în baracă şi până 
dimineaţa nu se deschidea, apoi iarăşi la lucru. Asta o fost serviciul 
Liturghiei, iar când ne ducea la punctul de lucru, recitam rozarul; un 
rozar încolo, unul înapoi, aveam timp să ne rugăm. Un grup de cinci-
şase asta făceam. Preoţii or ţinut moralul între cei nenorociţi şi eu şi 
alţii. 

A.S.: Erau şi tineri?
D.T.: Erau tineri şi bătrâni, am spus medici, ofiţeri, ingineri…

A.S.: Erau care îşi pierduseră averi?
D.T.: Veneau, că aveau patru-cinci ani de puşcărie şi plângeau 

şi le ziceam: „Vezi-ţi de treabă că scăpăm. De ce plângi? Eu am 25 
de ani de puşcărie, Dumnezeu e aici cu noi şi peste tot, avem timp 
să ne rugăm aici lui Dumnezeu!” Asta o fost. După aceea de acolo, 
din iarna anului 1962, o ieşit Dunărea, Braţul Chilia, eram vizavi de 
Vulgova. Deţinuţii de pe bac i-au dus în coloniile de acolo, în care au 
fost părintele Prunduş şi părintele Lupea, ne-am întâlnit şi serveam 
Liturghia împreună, să ştiţi că i-o adus pe deţinuţii de pe bac-uri cu 
pătura în spate. Plutonierul Lungu era pă cal alb în faţa lor, iar pe delă‑
turi erau caralii cu pistoale şi cu câini. Tăiam lemne cu un profesor 
universitar Stanoviceanu, a cărui tată a fost profesor de drept penal la 
Iaşi, pe vremuri, în Primul Război Mondial şi cu colonelul Florescu. 
Tăiam lemne pentru colonei şi i-am văzut aşa venind, mi-am amintit 
de când am fost elev în clasele primare, că în cartea de citire erau 
poză cu românii de la 1812, din Basarabia duşi în Siberia şi atunci 
mi-au curs lacrimile şi am zis aşa: „Mai nou români pe români ne uci‑
dem pentru interese străine, aici am ajuns!” [plânge] Cum îi şi astăzi, 
pentru că Biserica noastră încă nu e liberă, adică bisericile noastre 
nu sunt libere. În toamna acestui an, ne-a dus după lemne, Dunărea 
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îngheţase şi Braţul Chilia şi ne-a dus la distanţă de 10–15 kilometri, cu 
apa până în genunchi pentru lemne. Fiecare lua câte un lemn în spate 
şi veneam cu el la colonie prin apă. Aproape două-trei săptămâni, nici 
nu s-au uscat hainele pe noi. Într-o dimineaţă ne-o scos să ne ducă 
după lemne. Când să ne scoată pe poartă eu am rămas şi am zis nu mă 
mai duc, orice se întâmplă, o mai rămas cinci cu mine, apoi o rămas 
200 de persoane.

A.S.: Deci s-a făcut grevă?
D.T.: Da, asta am făcut-o! Dar după asta n-am plecat, ne-o băgat într-

o baracă cu două despărţitoare, o luat saltelele de pe paturi, numai pe 
fierul gol şi la 12 ne-o dus mâncare, am refuzat-o, seara am refuzat-o. 
Dar nu ştiu cine o fost iniţiatorul, pentru că toţi cei 200 au fost, apoi a 
venit medicul, era deţinut şi el, a zis că suntem bolnavi, şi după lemne 
nu ne-am mai dus. Am stat în Deltă şi apoi în 1963 ne-a scos din Deltă 
şi ne-o dus la Luciu Giurgeni, asta o fost o altă colonie de muncă pen‑
tru deţinuţi. La Luciu Giurgeni, în tot cazul, era mai omenos acolo, 
aveam barăcile cu padiment.

A.S.: Aici a fost foamete?
D.T.: Foamete a fost peste tot, tot timpul. Să vă spun ceva! Cu foa‑

mea la Periprava, ne dădea turtoi din porumb stricat, era aşa de amar 
că nu îl puteai mânca, şi atunci stomacule vrei nu vrei, primeşte, dacă 
vrei să trăieşti, asta o fost. 

A.S.: După Periprava la Luciu Giurgeni aţi spus că a fost cât de cât 
mai omenos, adică cum?

D.T.: Acolo barăcile erau padimentate cu scândura pe jos.

A.S.: Lux.
D.T.: Aveam infirmerie acolo, după aceea unde ne spălam, acolo 

afară erau robinete şi tot munci agricole. Când am sosit, am întâlnit pe 
Cialiski Gheorghe care o fost în lot cu mine, pe Cosma Ioan tot în lot 
cu mine, din Pişcolt, erau acolo. După aceea pe părintele Pali Florian, 
care era din Vadul Crişului născut, fost preot la Beznea, până 1948, 
când l-a scos afară din biserică. Cu el am lucrat şi pe la mină, pentru că 
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şi el lucrase la ISEM, sau întreprinderea de explorări miniere, la cules 
de porumb. Îmi amintesc că acolo am trecut prin porumb, când cule‑
geam porumbul, în lanul de porumb, am găsit un cimitir, unde unul 
dintre noi, tot deţinut cu noi din Periprava, din Deltă, Guraiev – ăsta o 
fost dirijorului corului filarmonicii din Arad, era basarabean, refugiat. 
Acolo pe o cruce o găsit înmormântat un prieten de al lui din copilărie. 
Durere o fost în sufletul lui, parcă îl vad şi acum! Acolo era cimitirul 
celor duşi de pe frontiera Serbiei, a Iugoslaviei, pe care i-a luat noaptea 
şi i-o băgat în tren şi i-o dus în Bărăgan şi i-o pus în mijlocul câmpului, 
acolo ei şi-or făcut case, făcute din chirpici, din pământ bătut, noi am 
demolat casele acestora, care o fost duşi acolo.

A.S.: Când, după război, cu domiciliu forţat?
D.T.: Da sigur cu D.O., satele de pe frontiera Serbiei, de exemplu o 

luat pe şeful pe gară din Vaşcău, nu avea nimic cu el, la dus în Bărăgan, 
l-a prins pe drum şi nu l-au lăsat să meargă acasă, care erau deocheaţi 
din partea lor. Tot aici la Luciu Giurgeni opt săptămâni, tot am cules pe 
porumb şi abia l-am terminat, aşa porumb s-a făcut acolo. După aceea, 
aici la Luciu Giurgeni numai mă pomenesc într-o zi după-masă că mă 
strigă: „Dărăbane!” Cine era? Preotul Dâncă Petru, care o fost preot la 
mine în sat, călugăr franciscan din Moldova. Dâncă Petru a fost preot 
la mine în sat, în Dicăneşti, în timpul războiului, după aceea Celanti 
Iosif de la Piatra Neamţ, Albert Petru, Mârţ Mihai şi o mulţime din‑
tre preoţi franciscani, de acolo am stat cât am stat şi mi se pare că în 
primăvara anului 1963, ne-o dus la Strâmba, că eram în Balta Brăilei, 
acum. De acolo, am stat cât am stat, pe urmă în primăvară în 1964 
ne-a dus la Salcia. Aici iar am întâlnit pe părintele Pascal Dumitru 
care o fost superior la mănăstirea Sfântul Anton de la Drăgeşti, dar a 
fost în alt lot, el a fost judecat cu Preasfinţitul Hirţea. După aceea l-am 
întâlnit pe părintele Porumb de aici din Oradea, ortodox. L-am întâlnit 
pe părintele Coman, tatăl lui Blandiana. Eu i-am călcat şi pantalonii, 
şi cămaşa, şi cravata când ne-a eliberat din puşcărie. Săracul, o venit 
acasă şi o murit, o avut o moarte tare stupidă. După aceea pe părintele 
Dascăl Cornel de la Miercurea Sibiului, tot ortodox, un preot foarte 
bun, era blăjean, o făcut liceul la Blaj. După aceea ce s-a întâmplat, ne-a 
dus la pregătirea terenului în primăvara anul 1964, pentru semănatul 
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porumbului. Eram în lunca Dunării şi erau nişte sălcii seculare, cu 
tractorul cu şenile, sau cu KD legat de salcie, le scotea cu rădăcini cu 
tot afară, iar deţinuţii scoteam rădăcinile ce au rămas. Între aceştia au 
fost duşi şi Preasfinţitul Cherteş şi o căzut acolo la câmp şi la dus cu 
tractorul că nu putea veni pe picioare, aşa slăbit era. Seara l-am luat cu 
părintele Pal pe sus: „Preasfinţite vă duceţi la infirmerie!”, că nu vroia 
să meargă, vroia să sufere. Toate chinurile, care au trecut, nu pentru 
dumneavoastră pentru credincioşii care vă aşteaptă afară, peste două 
săptămâni o venit eliberarea, s-a întors acasă. Pe noi, în ziua de 3, am 
fost eliberaţi. 

A.S.: Aţi făcut Liturghie şi în locurile acestea?
D.T.: Sigur, peste tot, şi cu franciscanii.

A.S.: Oriunde aţi fost, sub cerul liber, aţi avut avantajul acesta, să 
puteţi face Liturghie.

D.T.: Asta ne-o salvat pe noi, credinţa în Dumnezeu şi servirea 
Liturghiei.

A.S.: Deci când v-aţi eliberat, ce vi s-a spus?
D.T.: Pe unii i-o chemat la Securitate, pe mine nu m-a întrebat secu‑

ritatea nimic, absolut nimic. A venit eliberarea, am predat şi primul 
grup care o venit o fost la Brăila cu bacul. I-a aşteptat cu flori acolo.

A.S.: Cine?
D.T.: Oamenii care fost, au dat de veste. Securitatea atunci i-a cobo‑

rât din Bac mai repede ca să nu îi vadă poporul. Am venit de acolo 
cu avocatul Cumeciu Ştefan din Ceica, tot greco-catolic, care are un 
frate asumpţionist, în America, în Canada, o fost profesor de fran‑
ceză la Beiuş. Ne-am împărtăşit, că aveam Sfânta Taină. Când am 
sosit la Brăila, ne-am împărtăşit dimineaţa şi am mers la Bucureşti. 
La Bucureşti m-am dus la un unchi al soţiei, care o fost măcelar şi 
el o fost acolo la Luciu Giurgeni, la drept comun, dar s-a eliberat de 
acolo. Am mers acolo, eram bucuroşi şi apoi m-a condus la gară. Mi-a 
cumpărat o sticlă, nu am putut bea doi o sticla de bere, aveam 45 de 
kilograme, când m-am eliberat. Am venit cu trenul până la Oradea. 
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Dimineaţa de 6 august, de Schimbarea la faţă, am sosit acasă, la copii. 
Aveam două fetiţe le-am lăsat mici; pe clasa întâi şi clasa a treia era cea 
mai mare. Acum erau pe clasa a 10-a, sau a 11-a era cea mai mare, cea 
mică pe a 8-a, când am venit acasă.

A.S.: Libertatea comunistă cum era?
D.T.: Să vedeţi: mi s-a confiscat jumătate din casă, un aparat de 

radio Philips şi un covor a mai confiscat. Am plătit chirie pentru casă 
până când mi-a cedat casa.

A.S.: Rămânea să vă găsiţi un serviciu.
D.T.: Da, am stat o lună de zile acasă să mă refac, m-am dus la 

Braţele de Muncă să îmi dea serviciu şi m-a repartizat la întreprinderea 
de prestaţii industriale Oradea. Mă prezint acolo la Director. Serviciul 
ce o fost? Să merg să şterg geamurile la prăvălii prin oraş, cu o scă‑
riţă. Nu ştiu cine o fost director, m-a întrebat: „Ce pregătire ai?” „Sunt 
preot.” „Dar nu îi pentru dumneata asta!”, şi o început să râdă. Du-te 
să îţi dea alt serviciu. Am mers iar la Braţele de Muncă şi mi-a dat 
serviciu la fabrica de cărămidă, la aprovizionare. Părintele Tămâian şi 
el o fost la Braţele de Muncă şi i-a dat să meargă la balastieră, la Borş, 
să vândă nisip şi pietriş de pe Criş. Am zis: „Părinte, rămâneţi dum‑
neavoastră în postul ăsta aici şi merg eu acolo.” Apoi am stat 5 ani de 
zile, la fabrica de cărămidă, am vândut pietrişul şi nisipul de pe Criş 
şi făceam facturi; câte 80 de facturi pe zi. Duceam şi acasă şi calculam 
şi am învăţat să bat la maşină, ce să fac, aşa era problema; am stat 5 
ani. Între timp ce s-a întâmplat? Mă pune păcatele într-o zi când mă 
duceam la serviciu în Piaţa Bisericii, găsesc acolo un kioşk şi cine vin‑
dea ziare, un grec. Zic: „Grecule, tu eşti din Grecia şi vinzi ziare ungu‑
reşti şi româneşti? Îmi ţii Magazinul Istoric, când o să vină, că îmi 
va trebui.” Merg la serviciu şi îi întreb prin birou, „Măi fraţilor, care 
dintre voi ştiţi unde e localitatea Limnit?” Nici unul nu ştia. „Limnit 
îi cetate pe Nistru sus în nord. Acolo Ştefan cel Mare o dat luptă cu 
tătarii. Să ştiţi un singur lucru: grecii şi acum sunt împrăştiaţi şi acum 
ca pe timpul fanarioţilor. Am zis asta şi să ştiţi Basarabia şi Bucovina 
e pământ românesc pentru că Bălţi, Soroca, Cetatea Albă şi Tighina 
au fost cetăţile lui Ştefan cel Mare. Când s-a apropiat duşmanul, ei 
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făceau focul şi se pregăteau: armata, domnitorii români.” Atunci se 
duce unul dintre ei, cred că era mecanic, la Securitate şi anunţă că la 
noi conducerea e ca pe timpul fanarioţilor. Sunt chemat la Securitate.

A.S.: Atât o priceput el.
D.T.: Da, atât o priceput. O auzit el, dar nu ştia. Atunci sunt chemat 

la Securitate. Un fost ofiţer a stat cu mine în birou, la lucru, un an de 
zile ca să vadă ce vorbesc. M-a chemat la Securitate, tocmai când s-a 
împlinit 50 de ani de când o fost adunarea de la Alba-Iulia, din decem‑
brie. Atunci mă întreabă: „Dumneata ai spus cutare?” „Nu domnule,” 
uite ce am spus maiorului de securitate Gavra, tare băţos: „Basarabia 
şi Bucovina îi pământ românesc aşa să ştiţi. Dar nu am voie să vorbesc 
despre ţara mea?” „Are cine vorbi despre ţară, nu dumneata! partidul 
vorbeşte! Ce vrei?” „Ascultă domnule, să ştii că sunt preot greco-cato‑
lic şi să ştii că la 1 decembrie 1918, episcopul Hossu o citit actul de 
unire la Alba-Iulia şi e în puşcărie şi astăzi.” Ce s-a întâmplat? O venit 
ceva călugăriţă din Franţa, aici la noi şi le-o prins la frontieră la Curtici 
şi avea acte la ea. O venit alt maior Tincău, care o fost la ancheta mea 
din 1958, apoi am plecat de acolo. M-am întâlnit pe stradă cu părintele 
Maxim, cinci ore am stat de vorbă. Asta o fost una, dar când m-am 
dus la Borş de am preluat serviciul să vând pietre la balastieră, de abia 
am sosit de două-trei zile şi o şi venit doi de la Securitate să vadă dacă 
m-am prezentat la serviciu. Eu nu am ştiut cine sunt, aveam discuţii 
cu el, mi-a spus conducătorul balastierei, unul Iovan. 

A.S.: Oamenii ştiau că sunteţi preot?
D.T.: Da, sigur. Nu am ascuns niciodată. Iar acasă cum am venit am 

servit Liturghia în fiecare zi şi în pădure, şi pe la case, pe la oameni.

A.S.: Pentru cine?
D.T.: Pentru libertatea noastră, pentru Biserica noastră.

A.S.: Cine asista?
D.T.: Familia şi alţii. Am făcut cununii, am făcut botezuri, Liturghie 

peste tot.
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A.S.: Credincioşii ştiau?
D.T.: Sigur că ştiau. Am făcut şi pe sate, de exemplu la Holod, în 

parohie la mine cât am fost la Dobreşti. Mă duceam la Paşti şi la 
Crăciun şi spovedeam şi cuminicam din casă în casă. Acum de exem‑
plu, credincioşii din Petrani nu mai sunt ceea ce au fost în 1948, pen‑
tru că e jumătate de secol de atunci, dar sunt femei care trăiesc şi azi 
acolo, care au fost aici acum la sfinţirea bisericii, când o fost aici bise‑
rica franciscană, o fost şi de la Blaj.

A.S.: Când s-a sfinţit mitropolitul?
D.T.: Am fost la Blaj şi am servit pe Câmpia Libertăţii prima 

Liturghie în mai, înainte de alegeri şi când s-o preluat biserica nu am 
fost, că eram în America atunci, o dat Domnul să plec. Am cerut la 
Securitate să plec în Franţa, nu m-ia dat voie, de vreo două ori.

A.S.: La cine vroiaţi să mergeţi?
D.T.: Aveam o verişoară, călugăriţă acolo.

A.S.: Deci aşa părinte, mai sunt oameni pe sate care încă se socotesc 
greco-catolici. Rezolvarea va fi odată cu ieşirea tinerilor preoţi din teo‑
logie, se va rezolva situaţia, adică oamenii vor reveni?

D.T.: Cu greu. Cu această libertate, am servit Liturghia şi la Baia 
Mare, afară cu Mitropolitul, când era numai preot. Am făcut înmor‑
mântare pe timpul lui Ceauşescu, am înmormântat preot din Călineşti, 
Maramureş; cu părintele Prunduş, am predicat şi spovedit.

A.S.: Aşa şi la Blaj, părintele Miclea.
D.T.: În Maramureş am spovedit, au fost preoţi din Cluj, Satu Mare.

A.S.: De prin 1980 Securitatea păzea, dar nu mai intervenea. Acum 
părinte, acum, ce trebuie făcut?

D.T.: Să vină legea cultelor odată, asta nu e libertate pentru noi.

A.S.: Oamenii mulţi nu mai vor, sincer nu mai vor, cei care au 
crescut.
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D.T.: Da, nu ştiu trecutul, nu ştiu istorie, nu ştiu Biserica lor, dacă 
sunt şi de aici care au mai făcut cateheză, dar te doare sufletul, la care 
sunt cu carte. Nu se gândesc la chestiunile astea, nu cunosc istorie.

A.S.: Trebuie început de la început.
D.T.: Să ştiţi un lucru: în 1948, când s-a desfiinţat Biserica noastră, 

cine o fost de 10 ani, acum e de 50, cine o fost 5, acum e de 45, în peri‑
oada asta o fost numai minciună, dar şi astăzi.

A.S.: Soluţia care este părinte, cum vedeţi dumneavoastră?
D.T.: Ceea ce o fost pe timpuri. Petru Pavel Aron, Rednic s-au dus 

din sat şi vlădicii noştri să se ducă şi preoţii, pentru că nu pot sta în 
oraş, toţi vor numai în oraş să fie. Eu mă duc la Calea Mare, unde e şi 
biserica greco-catolică şi ortodoxă, două biserici, dar biserica noastră 
o ţine închisă şi preotul o avut parohie la Lăzăreni, o fost numai filii, 
acum s-a mutat în casa parohială a greco-catolicilor din Calea Mare. 
Ei sunt răutăcioşi, degeaba vorbesc de iubire şi episcopul lor, că nu e 
iubire. Unde e iubirea între noi? Eu am făcut şcoala normală la Stat, 
am fost doar un singur elev greco-catolic între 25, dar nu am avut difi‑
cultăţi cu ei. Este o biserică aici în curtea spitalului, noi aveam corul 
nostru, a clasei noastre şi mergeam şi serveam liturghia ortodoxă, 
la ei, nu o fost divergenţă, părintele Şurea o fost aici. După aceea la 
Timişoara în catedrală, în clasa a 8-a, toată clasa noastră a mers la 
liturghia ortodoxă şi am dat răspuns la liturghie şi am cântat Tatăl 
Nostru, acolo. Sigur, aveam voce frumoasă. Nu o fost divergente între 
noi. După aceea cântam în corul şcolii normele de fete şi de băieţi la 
liturghie şi nu o fost diferenţă între noi şi profesorul era ortodox, din 
Piatra Neamţ, profesorul George Istrat. Astăzi este divergenţă şi asta o 
face conducerea Bisericii Ortodoxe. De ce nu pot fi toţi ca şi Corneanu 
de la Timişoara? Acesta e şi român, şi preot, şi creştin, şi e ortodox. 
Deci rugăciune să facem, iubire să fie între noi, atât între preoţii noş‑
tri, cât şi la preoţii ortodocşi dar şi ei trebuie... nu să ne întoarcă spa‑
tele, ci să fie gură către gură, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel ca 
înţelegerea noastră să fie deplină.
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1.14. Domuţa Gheorghe – preot
Domuţa Gheorghe preot şi profesor în Oradea, conform Fişei 

Matricole Penale, nr. matricol 21.998, scrisă la CTB87, s-a născut la 
data de 16 februarie 1900, în localitatea Homorodul de Sus, judeţul 
Satu Mare, a fost căsătorit şi a avut 4 copii.

La data arestării 6 iunie 1952, a locuit în Oradea. A fost arestat de 
către MSS Regiunea Oradea, nr. deciziei de internare 501/53, motivul 
„internării” a fost „manifestări duşmănoase împotriva RPR”. A fost 
deţinut pentru o perioada de 36 de luni: 6 iunie 1952 – 6 iunie 1955. 
Conform Fişei Matricole Penale a fost eliberat la 16 septembrie 1953.

„Pelerinajul” preotului Gheorghe Domuţa
în închisorile comuniste

– Arestat: 6 iunie 1952
– Penitenciarul Centrul de Triere Bucureşti
– Lagăr de muncă Grindu: 11 martie 1953 – 16 septembrie 1953
– Eliberat: 16 septembrie 1953
– Total ani detenţie: 1 an şi 3 luni.

Preotul Domuţa Gheorghe, după eliberarea din detenţia regimului 
comunist, a fost din 1954 profesor la Liceul de băieţi nr. 1 Oradea. Din 
rapoartele Împuterniciţilor Departamentului Cultelor aflăm că: „El şi 
familia agită contra unificării. Frecventează biserica romano-catolică. 
Faţă de regim este duşmănos. La alegerile din 1946 a făcut propagandă 
contra guvernului. S-a exprimat cu ură, calomniind conducătorii sta‑
tului. A afirmat că alegerile din RPR sunt conduse de Ruşi. Despre 
agitaţia marxistă spune că este propaganda murdară a Rusiei, şi este 
duşman înfocat al regimului”88.

87 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Domuţa Gheorghe, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/D/D%2004.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Domuta%20Gheorghe/
index.php, în data de 27.08.2013.
88 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila: 287.
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1.15. Dumitraş Gheorghe, hirotonit în anul 
1948 preot clandestin, franciscan
Gheorghe Dumitraş, conform Fişei Matricole Penale, nr. 697 din 

24 martie 1951, de la penitenciarul Jilava89, s-a născut la data 9 mai 
1923, în localitatea Boteşti, judeţul Bacău, părinţii Roman şi Verona. 

Preotul Dumitraş a fost arestat la data de 18 ianuarie 1951, în 
Bucureşti, de către D.G.S.S. cu ordinul nr. 404130/951 şi jude‑
cat la Tribunalul Militar Bucureşti nr. 254/952. Prin Hotărârea 
Judecătorească, nr. 104/952, a fost condamnat la 25 ani închisoare, 
pentru: „crimă de înaltă trădare”, perioada detenţiei: 18 ianuarie 1951 – 
11 ianuarie 1976. A fost eliberat la 31 iulie 1964, prin Decretul 411/1964.

„Pelerinajul” preotului Gheorghe Dumitraş
în închisorile comuniste

– Arestat: 18 ianuarie 1951.
– Penitenciarul Jilava: 18 ianuarie 1951 – 28 martie 1952.
– Lagărul de Muncă Baia Sprie: 28 martie 1952 – 4 martie 1954.
– Penitenciarul Piteşti: 4 martie 1954 – 6 iunie 1960
– Penitenciarul Dej: 6 iunie 1960 – 31 iulie 1964. 
– Eliberat: 31 iulie 1964.
– Total ani detenţie: 13 ani şi 6 luni.

89 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Dumitraş Gheorghe, accesibile 
online la adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20deti‑
nuti%20politici/D/D%2006.%20Dumitra%20-%20Dumitrescu/Dumitras%20
Gheorghe%20R/index.php, în data de 27.08.2013.
şi Fişa Matricolă Penală:
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
D/D%2006.%20Dumitra%20-%20Dumitrescu/Dumitras%20Gheorghe%20M/
index.php, în data de 27.08.2013.
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1.16. Fanea Victor – preot, mort în detenţie
Fanea Victor a fost preot în parohia Sâncrai, protopopiatul Tăşnad. 

Conform Fişei Matricole Penale nr. 38/1956 de la Penitenciarul Satu 
Mare90, Fanea Victor s-a născut la data de 17 octombrie 1919, părinţii 
Iuliu şi Virhel-Mina, în localitatea Bixad. A fost căsătorit cu Fanea Ana, 
a avut 5 copii: 2 băieţi şi 3 fete.

A fost arestat la data de 13 august 1956, mandat de arestare nr. 8 
emis de Regiunea M.A.I. Baia Mare, acuzat de „instigare”, conform 
art. 327 C.P., descrierea acestei acuzaţii: „a adus instigare în cultul 
greco-catolic”.

Preotul Victor Fanea a fost judecat de către Tribunalul Militar 
Oradea, nr. 99/957. Prin Hotărârea Judecătorească nr. 53/956 a fost 
condamnat la 6 ani închisoarea pentru fapta „răspândire de publicaţii 
interzise”, conform art. 326 C.P. perioada de detenţie a fost: 13 august 
1956 – 12 august 1962.

Acest preot nu a mai fost eliberat din penitenciarele regimului 
comunist deoarece a murit în detenţie la 4 iunie 1960 în Lagărul de 
Muncă Periprava.

„Pelerinajul” preotului Victor Fanea
în închisorile comuniste

– Arestat: 13 august 1956.
– Penitenciarul Satu Mare: 13 august 1956 – 22 ianuarie 1957.
– Penitenciarul Oradea: 22 ianuarie 1957 – 4 februarie 1957.
– Penitenciarul Gherla: 4 februarie 1957 – 12 octombrie 1959.
– Lagărul de Muncă Salcia: 12 octombrie 1959 – 6 decembrie 1959.
– Lagărul de Muncă Periprava: 6 decembrie 1959 – 4 iunie 1960.
– Mort în detenţie în Lagărul de Muncă Periprava: 4 iunie 1960.
– Mort în detenţie, total ani detenţie: 3 ani şi 10 luni.

90 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Fanea Victor, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f %3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale+-
+detinuti+politici%5CF%5CF+01.+Fabian+-+Fezes%5CFanea+Victor%2FP1580303.
JPG, în data de 27.08.2013.
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1.17. Fântânaru Nicolae – preot

Fântânaru Nicolae, a fost preot în Beiuş. S-a născut la data de 29 iulie 
1898, în comuna Semlac, judeţul Arad, părinţii Niculae şi Elisabeta. 
Căsătorit cu Dorina Oros, a avut doi băieţi şi două fete. La data arestă‑
rii a locuit în Beiuş, era funcţionar la Secţia Financiară Beiuş.

A fost reţinut la data de 7 aprilie 1954. A avut mandatul de arestare 
nr. 597 din 19 iulie 1954, emis de către Parchetul Militar Oradea, acu‑
zat de „instigare”, conform art. 327 C.P., descrierea faptei: „a făcut 
instigare între populaţie contra Regimului Democrat Popular”.

Conform Fişei Matricole Penale nr. 115891, din 19 iulie 1954, de la 
penitenciarul Oradea, a fost judecat de către Tribunalul militar Oradea. 
Prin Hotărârea Judecătorească nr. 324/54 la a fost condamnat la 5 ani 
închisoare, pentru fapta „agitaţi publică”.

Preotul Fântânaru Nicolae a fost amnistiat în 6 octombrie 1955 cf. 
Decretului 421/55.

„Pelerinajul” preotului Nicolae Fântânaru
în închisorile comuniste

– Arestat: 7 aprilie 1954.
– Penitenciarul Oradea: 7 aprilie 1954 – 6 octombrie 1955.
– Eliberat: 6 octombrie 1955.
– Total ani detenţie: 1 ani şi 6 luni.

91 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Fântânaru Nicolae, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/F/F%2001.%20Fabian%20-%20Fezes/Fantanaru%20Nicolae/index.php, în 
data de 27.08.2013.
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1.18. Foişor Eugen – secretar episcopal

Preot Foişor Eugen92

Preotul celib Foişor Eugen, secretar episcopal, conform Fişei 
Matricole Penale nr. 800 de la Penitenciarul Oradea93, s-a născut la 
data de 27 mai 1909, în localitatea Sărsig, părinţii Iosif şi Ileana. Din 
această Fişă Matricolă, observăm că preotul Foişor a mai fost arestat. 
Datele acestei Fişe, ne oferă următoarele informaţii: A fost arestat la 
data de 16 ianuarie 1959, de către U.M. 0386 Oradea cu mandat de 
arestare nr. 6/533, motivul „uneltire” conform art. 209 C.P. A avut 
proces la Tribunalul militar Timişoara nr. 585/59. Prin Hotărârea 
Judecătorească nr. 316/59 a fost condamnat la 18 ani muncă silnică 

92 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
93 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Foişor Eugen, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
F/F%2003.%20Flubacher%20-%20Fuxber/Foisor%20Eugen/index.php, în data de 
27.08.2013.
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(închisoare), pentru „uneltire”, cf. art. 209 C.P., pentru perioada 16 
ianuarie 1959 – 10 ianuarie 1977.

Preotul Eugen Foişor a fost eliberat (graţiat) la data de 13 aprilie 
1964 prin Decretul 176/64 al Consiliului de Stat. 

În această perioadă preotul Foişor Eugen a fost în următoarele 
locuri de detenţie:

„Pelerinajul” preotului Eugen Foişor
în închisorile comuniste

– Arestat: 16 ianuarie 1959.
– Penitenciarul Oradea: 16 ianuarie 1959 – 21 decembrie 1959.
– Penitenciarul Jilava: 21 decembrie 1959 – 7 ianuarie 1960.
– Penitenciarul Galaţi: 7 ianuarie 1960 – 2 noiembrie 1960.
– Penitenciarul Botoşani 2 noiembrie 1960 – 13 aprilie 1964.
– Eliberat: 13 aprilie 1964
– Total ani detenţie: 5 ani şi 3 luni.

Preotul Foişor Eugen după eliberarea din detenţia regimului comu‑
nist, aflăm din rapoartele Împuterniciţilor că: „În prezent se află în 
comuna Sărsig raionul Marghita, acasă la părinţi, care sunt chiaburi. 
Este Duşman faţă de revenire. Ţine legături cu preotul chiabur revenit 
Zurbău Dezideriu de la Ciuleşti care cu toate că a revenit este duşman 
al unificării. Ţine legătură cu preotul romano-catolic de la Sâniob, 
raionul Săcuieni. Duşman înfocat al regimului”94.

94 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila: 289.
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1.19. Valeriu Traian Frenţiu – Episcop Martir

Înainte de detenţie În timpul detenţiei

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu a fost arestat 29 octombrie 1948 
(ora 1.00 noaptea), A stat în penitenciarele regimului comunist timp 
de 3 ani şi 9 luni. A murit la închisoarea din Sighet la data de 11 iulie 
1952 (ora 18.20).

„Pelerinajul” Episcopului Valeriu Traian Frenţiu
în închisorile comuniste

– Arestat: 29 octombrie 1948 (ora 1.00).
– Ministerul de Interne Bucureşti: 29 octombrie1948 – 31 octombrie 

1948.
– Mănăstirea Dragoslavele: 31 octombrie 1948 – 1 martie 1949.
– Mănăstirea Căldăruşani: 1 martie 1949 – 24 mai 1950.
– Penitenciarul Sighet: 24 mai 1950 – 11 iulie 1952.
– Mort în detenţie: 11 iulie 1952 (ora 18.20).
– Total ani detenţie: 3 ani şi 9 luni.
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Putem observa din fişele Securităţii cum îl vedea pe Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu, regimul comunist. Securitatea a întocmit mai 
multe fişe despre Episcop, fişa nr. 1 este datată din 15 octombrie 194795. 
Fişa începe cu următoarele date: Frenţiu Valeriu Traian, locul naşte‑
rii: Reşiţa, judeţul Caraş, data 1975. Adresa Oradea Mare, Calitatea 
Episcop Greco-Catolic. Fişa continuă cu următoarele:

„este titular al Episcopiei Greco-Catolice Oradea Mare, girează 
Mitropolia Blajului cu titlul de „Administrator Apostolic al Mitropoliei 
Blajului”.

A făcut liceul la Blaj, iar Teologia la Budapesta. La 20 septem‑
brie 1898 este hirotonit preot şi trimis la Viena la Institutul Sfântul 
Augustin.

Aici a început instrucţia religioasă a soldaţilor români ce erau atunci 
în armata Austro-Ungară.

În 1912 ajunge episcop al Lugojului. A fost primul episcop care în 
colaborare cu dr. Iacob Radu şi dr. Ilie Dăianu, protopop al Clujului 
a introdus în dieceza sa misiunile sacre poporane, ţinute mai întâi la 
Cugir în zilele de 14–16 Decembrie 1904. Tot Episcopul Frenţiu a fost 
cu aceste misiuni în protopopiatul Orăştie şi Vicariatul Haţegului.

A organizat mai întâi pelerinaje la Mănăstirea Prislop unde în 1912 
a adus în procesiune de la Blaj vechea icoană făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului. Prin această operaţiune Episcopul a urmărit exploa‑
tarea spirituală a populaţiei în scopul de a-l fanatiza. Acest fanatism 
era absolut necesar pentru a se ridica, dorind să ajungă mitropolit.

În 1913 a deschis seminarul teologic.
La 25 februarie 1922 a devenit Episcop al Oradiei Mari. Cu această 

ocazie s-au adunat toţi preoţii din dieceză, a ţinut o mare cuvântare 
îndemnând pe femei să se înscrie în Reuniunea Mariană, iar pe băr‑
baţi în Sf. Pavel. Acestea erau societăţi religioase naţionale, prin care 
Episcopul şi conducătorii clerului dirijau populaţia după voinţa lor. 
Această voinţă era în conformitate cu ordinele Împăratului înainte de 
1919, iar după 1922 conform cu orientările politice naţionaliste ce se 
înregistrau atunci imediat după terminarea războiului mondial. 

95 ACNSAS, D 000058, Raport informativ, fila 52.
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În anul 1923 a fost la Roma fiind distins cu misiunea de Asistent 
Papal. În luna mai 1925, împreună cu Episcopii Iuliu Hossu şi 
Alexandru Nicolescu au condus un pelerinaj la Roma. Venind acasă 
a tipărit o ediţie a Testamentului Nou (1925) falsificând pasagii întregi 
din originalul copiat.

Tot în acelaşi an a tipărit „Vestitorul” o revistă de propagandă eretică 
şi „Observatorul” la Beiuş. În biserică a introdus corul acompaniat de 
orchestră, pentru a da un caracter şi mai fanatic religiei greco-catolice.”

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu96

Următoarea fişă97, datată la fel 15 octombrie 1947, continuă descrie‑
rea Episcopului Valeriu Traian Frenţiu:

„În 1940 s-a refugiat, adică s-a mutat din Oradea Mare la Blaj, ca loc‑
ţiitor de Mitropolit, fiindcă scaunul de Mitropolit al Blajului devenise 
vacant prin decesul Mitropolitului Nicolescu.

Preocupat de organizarea economică a bisericii, organizarea care să 
fie cât mai profitabilă pentru el şi pentru un cerc restrâns de amici şi 
de rude, a dispus întotdeauna de cele mai mari resurse financiare în 
Biserica Greco-Catolică, în calitate de Episcop al Oradiei Mari, cea mai 
bogată dintre Episcopiile Greco-Catolice.

96 ACNSAS, D 000058, Raport informativ, fila 52.
97 ACNSAS, D 000058, Raport informativ, fila 58.
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Această episcopie, singură are mai multă avere decât toate episcopi‑
ile greco-catolice laolaltă, inclusiv Mitropolia Blajului. 

Om zgârcit, cu mijloacele de care dispune, n-a angajat decât foarte 
puţini oameni, pe intimii şi rudele sale, şi din această cauză nu e sim‑
patizat în cercurile conducătoare ale Bisericii Greco-Catolice. Amabil 
şi bonom, nu a stârnit nici adversităţi crâncene, dar nu şi-a câştigat 
nici preţuirea deosebită a nimănui. Este tolerat şi tratat cu îngăduinţă 
şi ironie din partea confraţilor săi, cari îi respectă totuşi bătrâneţea, 
singura însuşire, prin care se ridică deasupra lor. 

La alegerea de Mitropolit al Blajului, din 16 Martie 1946, Frenţiu 
a obţinut cele mai puţine voturi din cei 3 candidaţi. Totuşi o parte 
din cercurile Bisericii Greco-Catolice sunt de părere că în împrejură‑
rile actuale cel mai potrivit ar fi să fie confirmat ca Mitropolit tocmai 
Frenţiu, fiindcă Alexandru Rusu din Baia Mare, care a primit cele mai 
multe voturi, ar face trăsnăi ca un manist îndrăcit, iar Iuliu Hossu din 
Cluj este prea filo-ortodox şi nu-i apreciat de Vatican.

Frenţiu subvenţionează Vaticanul şi ca orice Ierarh care vizitează 
Roma, respectând tradiţia, aduce daruri şi chiar aur, cum a fost în 
1936, când s-a prezentat Papei.

Deşi Doctor în Teologie, totuşi nu a fost şi nu s-a afirmat niciodată 
intelectual.

Slab cuvântător, slab cârmuitor spiritual, nu a schiţat niciodată 
vreun gest memorabil.

A sprijinit şi a subvenţionat tipărirea câtorva studii de minimă 
valoare teologică, mai mult maculatură. Prin aceasta şi-a dovedit pro‑
pria sa deficienţă intelectuală, deşi gestul în sine a fost frumos.

Nu se ştie dacă a fost înregimentat în vreun partid politic, situaţia 
politică este văzută de Frenţiu simplist cu o penibilă sărăcie de opinii. 
Prea bătrân spre a înţelege ceva din frământările vremii, reprezintă 
o mentalitate burgheză dinainte de 1914. Evident este conservator şi 
profund anti-progresist. Nu-i place socialismul şi mai puţin, dacă e 
reprezentat prin comunism. 

În timpul războiului a fost şi el antibolşevic, dar nu a făcut mare 
tărăboi, fiindcă din fire nu se entuziasmează de nimic, decât de bani. 
De aceea în prezent, deşi e aderent al lui Maniu, dar nu se avântă 
deloc, ci tratează politica cu rezervele omului de afaceri, a bancherului. 
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Cunoscându-l maniştii, nici nu contează prea mult pe el. Frenţiu a 
afirmat că nu face decât politica bisericii, dictată de Vatican.

A mai adăugat, că „România nu e bine să stea numai cu faţa la 
Răsărit, ci e bine să fie cu faţa şi la Apus, că numai de acolo vine 
căldura”.

Reacţionar statornic a dat în 1945 o circulară-ordin către preoţii să 
nu se amestece în Uniuni sau Asociaţiuni democratice de tip nou, 
să se ţie departe de viaţa politică. Dealtfel ca toată ierarhia catolică, a 
oprit preoţimea greco-catolică să se înscrie în A.R.L.U.S. şi la Uniunea 
Preoţilor Democraţi.

Între 30 octombrie şi 10 noiembrie 1946, Frenţiu a fost în Bucureşti 
şi a locuit la Ep. Vasile Aftenie pe str. Batistei. Scopul venirii a fost 
audienţa la Primul Ministru, pentru a solicita rezolvarea unei serii 
de probleme ale Bisericii Greco-Catolice. Frenţiu a fost primit de 
Primul Ministru, ascultat şi îndreptat la preotul Liviu Stan, cu toate 
chestiunile ce-l interesau, iar pr. Stan a reuşit să amâne rezolvarea 
lor. Singurul rezultat obţinut de Frenţiu, a fost înfiinţarea Direcţiunii 
Cultelor Catolice la Ministerul Cultelor, pentru care a stăruit şi 
romano-catolicii.

În timpul şederii în Capitală, Frenţiu a vizitat cercurile maniste, 
începând cu Maniu, apoi pe un nepot al lui Ghiţă Pop, director la 
C.E.C.”

Într-un Raport informativ Securitatea l-a caracterizat pe Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu astfel:

„S-a născut în anul 1875, în Reşiţa, judeţul Caraş. Liceul îl face la 
Blaj, iar teologia la Budapesta. La 20 septembrie 1898 este hirotonit 
preot şi trimis la Viena la Institutul Sfântul Augustin.

Aici a început instrucţia religioasă a soldaţilor Români ce erau 
atunci în armata Austro-ungară. În 1912 ajunge episcop al Lugojului. 
A fost primul episcop care în colaborarea cu dr. Iacob Radu şi dr. 
Ilie Dăianu protopop al Clujului a introdus în dieceza sa misiunile 
sacre poporale, ţinute mai întâi la Cugir în zilele de 14–16 decembrie 
1904. Tot Episcopul Frenţiu a fost cu aceste misiuni în protopopiatul 
Orăştie şi Vicariatul Haţegului. A organizat mai târziu pelerinajele 
la Mănăstirea Prislop, unde în 1912 a adus în procesiune de la Blaj, 
vechea icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Prin această 
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operaţiune episcopul a urmărit exploatarea spirituală a populaţiei în 
scopul de a o fanatiza. Acest fanatism era absolut necesar pentru a se 
ridica, dorind să ajungă Mitropolit.

În 1913 a deschis seminarul teologic.
La 25 februarie 1922 a devenit episcop al Oradiei Mare. Cu această 

ocazie s-au adunat toţi preoţii din dieceză, a ţinut o mare cuvântare 
îndemnând pe femei a se înscrie în Reuniunea Mariană iar pe băr‑
baţi în Sfântul Pavel. Acestea erau societăţi religioase naţionale prin 
care episcopul şi conducătorii clerului dirijau populaţia după voinţa 
lor. Această voinţă era în conformitate cu ordinele Împăratului îna‑
inte de 1919, iar după 1922, conform cu orientările politice naţionaliste 
ce se înregistrau atunci imediat după terminarea războiului mon‑
dial. În anul 1923 a fost la Roma fiind distins cu misiunea de asis‑
tent papal. În luna mai 1925 împreună cu episcopii Hossu şi Alex. 
Nicolescu au condus un pelerinaj la Roma. Venind acasă a tipărit o 
ediţie a Testamentului Noi (1925), falsificând pasagii întregi din origi‑
nalul copiat. Tot în acelaşi an a tipărit „Vestitorul”, o revistă de propa‑
gandă eretică şi „Observatorul” la Beiuş. În biserică a introdus corul 
acompaniat de orchestră, pentru a da un caracter şi mai fanatic religiei 
greco‑catolice.

Dintre antecedentele sale mai importante sunt următoarele:
1. Episcopul Frenţiu din Oradea este autorul acţiunii reuşite de a 

împiedica realizarea „Legii Concordatului” cu Sfântul Scaun. În trecut 
după războiul trecut oamenii mari ai ţării la iniţiativă străină intenţio‑
nau să facă contopirea religiei greco-catolice cu cea ortodoxă, dat fiind 
faptul că se considera o utopie după făptuirea „României Mari” ca 
Românii de acelaşi sânge şi cu acelaşi obicei să aibă religii deosebite.

2. Episcopul Frenţiu s-a opus la unirea religiilor pentru că în acest 
caz trebuia să-şi preda scaunul episcopal împreună cu ceilalţi episcopi 
aderând la ortodoxism. Din-contră după această încercare de unire 
sufletească a Românilor:

3. Episcopul Frenţiu a organizat o stare de propagandă iezuită care 
în anul 1936–37 despărţea pe Români în două: ortodocşi şi catolici. 
Această acţiune s-a terminat într-o luptă religioasă al cărei avangardă 
era P.N.Ţ. în frunte cu Dl Iuliu Maniu. Este foarte cunoscut tutu‑
ror Românilor că sub Maniu s-a înfiinţat zeci de şcoli confesionale 
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greco-catolice. În toate funcţiunile în Ardeal se munceau Românii 
catolici mai ales în şcoli. În această perioadă episcopiile greco-cato‑
lice au acumulat averi imense pe cari încă la mai păstrează. Ceva mai 
mult, profesorii în şcoli persecutau elevii ortodocşi. Sunt cunoscute 
cazurile tipice de la Liceul Em. Gojdu Oradea (prof. Pop Ioan, Cosma, 
Floarea, Anca), Liceul Eminescu Satu-Mare şi Liceul S. Bărnuţiu, 
Şimleul Silvaniei (prof. director Ossian Ioan).

4. Episcopul Frenţiu este acela care în timpul ascensiunii politice a 
Italiei cu Mussolini a cerut unirea cu Roma a Românilor greco-cato‑
lici. Această acţiune a fost cu greu contrabalansată de tineretul greco-
catolic în special de studenţime.

5. Episcopul Frenţiu este acela care la Holod şi-a făcut cu banii epi‑
scopiei o vilă frumoasă şi o mare pivniţă cu vinuri. Aici P.S.S. Frenţiu 
petrecea vara înconjurat de femei. El avea plăcerea de a vedea femeile 
goale. După ce la îmbăta le cerea această favoare modestă.

6. Episcopul Frenţiu este autorul somptuoaselor vile de la Stâna de 
Vale şi hoteluri de lux de unde scoate vara sume grele fără nici o con‑
tabilizare. Preoţii catolici îi spun ironic Ludovic al XIV-lea”.

Braşoveanu, 25 noiembrie 1947
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1.20. Georgescu Ioan – Canonic
Ioan Georgescu s-a născut la 16 martie 1889, în localitatea Scorei, 

judeţul Sibiu. A terminat liceul la Blaj, primul an de teologie la Oradea, 
apoi a continuat la Budapesta. A devenit doctor în Teologie la Viena în 
1913. Din 1913 este numit profesor de Religie la Liceul de Băieţi şi la 
Şcoala Normală Română Unită din Oradea. În 1918 devine profesor de 
Teologie la Blaj şi secretar literar al „Astrei” din Sibiu, apoi profesor 
la Liceul „Mircea cel Mare” din Constanţa, pe urmă subdirector gene‑
ral al Ministerului Cultelor, cu detaşare la Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri în Bucureşti98.

A fost hirotonit preot la 1 iulie 1931 şi numit canonic la Oradea, în 
1932. La Oradea a activat ca profesor de Istorie bisericească la Academia 
Teologică Unită din Oradea, canonic şi conferenţiar al AGRU-lui, iar 
în perioada ocupaţiei horthiste a predat limba maghiară, la Şcoala 
Normală Română Unită din Oradea. O dată cu instaurarea regimului 
comunist în România, a început şi pentru acest Canonic suferinţa. La 
început s-a izolat, însă până la urmă, intrând în vizorul Securităţii, a 
rămas fără serviciu, mai târziu s-a angajat profesor suplinitor de limba 
rusă la Cisnădie99.

Canonicul Ioan Georgescu a fost arestat la data de 29 septembrie 
1961. A stat în detenţie până când a fost dat Decretul de amnistiere din 
1964. A încetat din viaţă în 4 martie 1968.

„Pelerinajul” canonicului Ioan Georgescu
în închisorile comuniste

– Arestat: 29 septembrie 1961.
– Eliberat: 1964.

Publicaţii:
– Istoria Bisericii Universale, Blaj, 1926 şi 1931; 

98 Preoţi Greco-catolici, accesibil online la adresa: http://www.procesulcomunismu‑
lui.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_greco_catolici_3/preoti_greco_
catolici_3.pdf, în data de 27.08.2013.
99 Ibidem.
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– Istoria Seminarului român unit Oradea, Bucureşti, 1923. 
– Episcopul Demetriu Radu, Cernăuţi, 1925.
– Episcopul Mihail Pavel, Oradea 1927.

Despre activitatea Canonicului Ioan Georgescu, de înainte de ares‑
tare, găsim date într-un Proces Verbal de interogatoriu din data de 
20 februarie 1961. Acest PV de Interogatoriu a fost făcut la Direcţia 
Regională a Securităţii Braşov şi trimis Securităţii din Regiunea 
Banat, deoarece Ioan Georgescu s-a întâlnit cu Prepozitul Capitular al 
Episcopiei de Lugoj, pentru a afla date despre Episcopii Greco-Catolici 
care au murit în penitenciare sau domicilii obligatorii. Acest demers 
al Canonicului Georgescu se pare că l-a costat extrem de scump, deoa‑
rece în acelaşi an 1961 a fost arestat 

Proces-verbal de interogator100

Şeful Direcţiei Regionale  Şeful Serviciului
Locţiitor Şef Direcţie  Lt. Col. de Securitate
Lt. Maj. de Securitate  Alexandru Ştefan

Teris Ştefan

Învinuit Georgescu Ioan născut la 16 III 1889 în comuna Scoreiu, 
Raionul Sibiu, fiul lui Ioan şi Ana, cu ultimul domiciliu în oraşul 
Cisnădie, str. Malinovschi 44.

18 februarie 1961
Localitatea Braşov
Interogatoriu la început la ora 10 şi 30 minute
s-a terminat la ora 14 şi – minute.

Întrebare: În ce împrejurări ai cunoscut pe Brînzeu Nicolae?
Răspuns: Prin jurul anului 1920 l-am cunoscut pe Brînzeu Nicolae 

care a fost preot greco-catolic, în regiunea Banat, eu în această peri‑
oadă eram profesor la Blaj, precis nu îmi pot aduce aminte în ce loca‑
litate l-am cunoscut.

100 ACNSAS, Dosar Individual privind pe Nicolae Brînzeu, nr. 5.150, filele 65–66.
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Întrebare: Ce relaţii ai avut cu Brînzeu Nicolae în continuare?
Răspuns: Menţionez că personal l-am cunoscut pe Brînzeu Nicolae 

prin anul 1920, însă din scrierile sale îl cunoaştem din anii 1915–1916, 
timp în care el tipărea revista greco-catolică „Calea Vieţii” în locali‑
tatea Arad. La această revistă am contribuit şi eu cu câteva articole 
de cuprins religios. Mai pe urmă Brînzeu Nicolae la Lugoj, a redactat 
revista „Păstorul sufletesc” la care de asemenea am colaborat cu câteva 
articole religioase, aceasta s-a petrecut în jurul anilor 1930–1932. 
Ulterior adică prin anul 1956–1957 i-am solicitat un calendar editat 
de „Calea Vieţii” pe anul 1918, cu scopul de a utiliza la nişte amintiri 
cerute mie despre compozitorul Mureşanu Iacob, despre profesorul 
Mihai Pop Brukenthal din Beiuş. La cererea mea Brînzeu Nicolae mi-a 
trimis calendarul solicitat pe care apoi i le-am restituit. În vara anului 
1960, luna august, am fost în trecere prin oraşul Lugoj, cu care ocazie 
l-am vizitat la domiciliul său din Lugoj.

Întrebare: Ce discuţii ai purtat cu Brînzeu Nicolae cu această ocazie?
Răspuns: În luna august 1960 când am fost la Brînzeu Nicolae de 

prima dată nu m-a cunoscut după care m-am prezentat cine sunt şi 
m-a poftit în casă recunoscându-mă. La discuţia purtată cu Brînzeu 
Nicolae a fost de faţă şi fiul său pe care tot de această ocazie mi l-a pre‑
zentat. În continuare i-am arătat că sunt în trecere prin oraşul Lugoj şi 
aş dori să-l văd pe Bălan Ştefan despre care ştiam că este rudă cu fostul 
Episcop Bălan Ioan, despre care intenţionam să aflu amănuntele mor‑
ţii sale. Brînzeu Nicolae mi-a răspuns că el nu poate arăta care, însă 
mi-a indicat unde să mă duc şi unde îl găsesc pe Bălan Ştefan. După 
aceasta m-am despărţit de Brînzeu Nicolae, plecând spre Bălan Ştefan.

Întrebare: Brînzeu Nicolae ce ţi-a spus despre situaţia sa?
Răspuns: Brînzeu Nicolae nu mi-a vorbit de situaţia sa, nici eu nu 

l-am întrebat, total am stat la el acasă în jur de 10 minute. De aseme‑
nea nu am vorbit despre religie nici cel puţin de situaţia sa sau a mea 
personală, respectiv familiară nu a fost vorba.

Întrebare: În ce împrejurări l-ai cunoscut pe Bălan Ştefan?
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Răspuns: Pe fostul preot greco-catolic Bălan Ştefan l-am cunoscut 
încă din anii 1938–1939, comunicându-mi cineva (al cărui nume nu 
mai îmi aduc aminte) că face studii de teologie la Universitatea din 
Strasbourg, Franţa. Personal l-am cunoscut în luna august 1960. 

Întrebare: Ce cunoşti despre activitatea lui Bălan Ştefan?
Răspuns: Despre activitatea lui Bălan Ştefan cunosc că a fost preot 

greco-catolic în oraşul Lugoj şi că este nepot al fostului Episcop greco-
catolic Bălan Ioan. După anul 1948 a intrat în câmpul muncii. Alte 
date despre el nu cunoşteam din trecut.

Întrebare: Cu ocazia conversaţiei ce discuţii ai purtat?
Răspuns: În august 1960 când m-am dus la el m-am prezentat, 

Bălan Ştefan m-a recunoscut şi m-a poftit în casă, oferindu-mi loc, 
totodată m-a întrebat dacă am cinat. După aceasta eu i-am comunicat 
că sunt în trecere cu şcoala germană din Cisnădie prin oraşul Lugoj 
şi aş vrea să profit de această ocazie pentru a afla amănuntele morţii 
fostului Episcop Bălan Ioan. În continuare i-am arătat că mă intere‑
sează aceste lucruri din viaţa din urmă (anii din urmă) ai vieţii sale 
fiindcă fostul episcop mi-a fost un binefăcător. L-am întrebat dacă este 
adevărat că a murit de boală de ochi. Bălan Ştefan mi-a răspuns că 
Bălan Ioan a suferit de insolaţie de care boală a şi murit. Tot în cadrul 
acestei discuţii l-am întrebat pe Bălan Ştefan dacă au rămas scrisori, 
manuscrise sau altă corespondenţă de la fostul Episcop Bălan Ioan, 
despre care intenţionam să scriu ceva. La cele afirmate de mine Bălan 
Ştefan a răspuns că nu a rămas nimic de la fostul episcop, fiind ridi‑
cat. Arestarea s-a petrecut într-o zi înainte de amiază. Văzând că nu 
pot obţine date despre Bălan Ioan am început să discut alte probleme, 
aşa am discutat în continuare despre fostul Episcop greco-catolic de la 
Oradea, Frenţiu Valeriu Traian, despre care mi-a spus Bălan Ştefan că 
a fost şi el arestat în toamna anului 1948, fiind dus la Bucureşti. Cu 
această ocazie, cu Bălan Ştefan am mai discutat despre unele amintiri 
ale sale din oraşul Strasbourg, comunicându-mi ştirea că profesorul 
Aman Emil, o cunoştinţă comună a noastră, între timp a decedat. De 
asemenea mi-a spus că a lucrat ca profesor la o şcoală, iar în prezent 
lucrează la un spital din Lugoj.
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Întrebare: Despre situaţia actuală ce ai discutat cu Bălan Ştefan?
Răspuns: Bălan Ştefan mi-a spus că este mulţumit de situaţia sa 

prezentă, de asemenea spunea că este mulţumit de faptul că a fost 
sfătuit să părăsească învăţământul şi să se încadreze în administraţia 
spitalului unde lucrează.

Întrebare: Despre problemele religioase ce ai discutat cu Bălan 
Ştefan?

Răspuns: Cu Bălan Ştefan nu am discutat nimic despre probleme 
religioase sau greco‑catolice.

Întrebare: După întâlnirea din vara anului 1960 ce legături ai avut 
cu Bălan Ştefan şi cu Brînzeu Nicolae?

Răspuns: După întâlnirea din luna august 1960 cu numiţii Bălan 
Ştefan şi cu Brînzeu Nicolae nu am avut nici un fel de relaţii, de ase‑
menea menţionez că nu mi-au vorbit despre activitatea lor religioasă 
şi nici eu nu i-am întrebat. 

După ce am citit cuvânt cu cuvânt prezentul proces verbal de inte‑
rogatoriu şi am constatat că cele scrise corespund întrutotul cu cele 
declarate de mine îl susţin şi semnez.

Anchetator 
Căpitan ss. [Indescifrabil]  ss. Georgescu Ioan
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1.21. Gherman Mihai – preot, mort în detenţie
Preotul Mihai Gherman a fost paroh în Tarcea, protopopiatul 

Ierului. Din Fişa Matricolă Penală, nr. 75, din 27 octombrie 1952, de 
la penitenciarul Oradea101, aflăm că s-a născut la data de 24 noiembrie 
1889, în localitatea Suplacul de Barcău, părinţii erau Petru şi Antonia. 
A fost căsătorit cu Blaga Ana şi a avut 2 fete. La data arestării, 17 august 
1952, a locuit în Tarcea, nr. 167. A fost arestat de către D.R.S.S. Oradea 
cu ordinul nr. 451 din 27 octombrie 1952.

În Fişa Matricolă Penală de la Centru de Triere Bucureşti, nr. 79/53, 
este menţionat motivul arestării: „lansator de zvonuri”. Pentru aceasta 
a fost condamnat la 24 luni închisoare pe perioada: 17 august 1952 – 17 
august 1954.

Cea de-a treia Fişă Matricolă Penală, nr. 79/53, de la penitenciarul 
Văcăreşti, este menţionat că preotul Mihai Gherman a decedat în 
penitenciarul Centrul de Triere Bucureşti la data de 9 iulie 1953, extras 
deces nr. 21.370/53.

Despre preotul Mihai Gherman menţionează fiica acestuia, Lucia 
Maria Pasca, din Şimleu Silvaniei: „a fost arestat în august 1952, 
fiindcă a combătut aşa-zisele arătări ale Maicii Sfinte la Pişcari, judeţul 
Satu Mare, la Chenizi (Voievozi) judeţul Bihor, a fost dus împreună cu 
câţiva credincioşi la Securitatea din Oradea, iar de aici, condamnat la 
24 de luni de muncă forţată. În primăvara lui 1953 se afla la Ghencea 
Bucureşti, unde, în urma unei epidemii, a decedat în 6 iulie 1953, fiind 
îngropat fără să i se ştie mormântul nici astăzi”102.

101 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Gherman Mihai, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/G/G%2003.%20Georgevici%20-%20Ghilus/Gherman%20Mihai%20Petru/
index.php, în data de 27.08.2013.
102 Cf. Preoţi Greco-Catolici, accesibil online la adresa: http://www.procesulcomu‑
nismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_greco_catolici_3/preoti_
greco_catolici_3.pdf, în data de 27.08.2013.
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„Pelerinajul” preotului Mihai Gherman
în închisorile comuniste103

– Arestat: 17 august 1952.
– Penitenciarul Oradea:17 august 1952 – 6 februarie 1953.
– Penitenciarul Centrul de Triere Bucureşti: 6 februarie 1953 – 9 

iulie 1953.
– Mort în detenţie, Penitenciarul Centrul de Triere Bucureşti: 9 iulie 

1953.
– Total ani detenţie: 11 luni.

103 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Gherman Mihai, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/G/G%2003.%20Georgevici%20-%20Ghilus/Gherman%20Mihai%20Petru/
index.php, în data de 27.08.2013.
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1.22. Iuliu Hirţea – Episcop

Înainte de detenţie                                  În timpul detenţiei104

S-a născut la 13 aprilie 1914 (Părinţii Teodor şi Vilma), în localitatea 
Vintere, Judeţul Bihor. Arestat 8 decembrie 1952, penitenciarul Oradea. 
A avut Proces în 8 iulie 1953 – judecat la Tribunalul Militar Oradea, dar 
sentinţa a fost anulată prin Mandatul 3309/1953 de Tribunalul Militar 
MAI. Proces la Tribunalul Militar MAI (nr. mandatului 3309/1953). 
Conform Hotărârii Judecătoreşti nr. 1306/1953 a fost condamnat la 12 
ani Muncă Silnică, acuzat de Crimă de trădare conform art. 190–191 
C.P. Descrierea pe scurt a faptei în fişa matricolă penală este: „Pentru 
spionaj şi a dat informaţii Vaticanului” 105.

104 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
105 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Iuliu Hirţea, accesibil online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
H/H%2002.%20Hiadu%20-%20Huzun/Hirtea%20Iuliu%20T/index.php în data 
de 27.08.2013
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„Pelerinajul” Episcopului Iuliu Hirţea
în închisorile comuniste106

– Arestat: 8 decembrie 1952.
– Penitenciarul Oradea: 8 decembrie 1952.
– Penitenciarul Văcăreşti (Spital): 20 mai 1954 – 26 mai 1954.
– Penitenciarul Jilava: 26 mai 1954 – 3 iunie 1954.
– Penitenciarul Târgu Ocna: 3 iunie 1954 – 17 martie 1955.
– Penitenciarul Jilava: 17 martie 1955 – 22 martie 1955.
– Penitenciarul Piteşti: 22 martie 1955 – 21 iunie 1955.
– Penitenciarul Văcăreşti: 21 iunie 1955 
– Penitenciarul Jilava: 21 iunie 1955 – 6 iulie 1955.
– Penitenciarul Târgu Ocna: 6 iulie 1955 – 13 ianuarie 1957.
– Penitenciarul Jilava: 13 ianuarie 1957 – 10 noiembrie 1958.
– Penitenciarul Satu Mare: 10 noiembrie 1958 – 21 nov. 1958.
– Penitenciarul Jilava: 21 noiembrie 1958 – 26 iunie 1959.
– Penitenciarul Piteşti: 26 iunie 1959 – 6 iunie 1960.
– Penitenciarul Dej: 6 iunie 1960 – 18 februarie 1963.
– Penitenciarul Gherla: 18 februarie 1963 – 28 iulie 1964.
– Eliberat: 28 iulie 1964, cf. D. 411 din 1964.
– Total ani detenţie: 11 ani şi 7 luni.

106 Ibidem.
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1.23. Hoblea Leontin – preot
Hoblea Leontin s-a născut în localitatea Cig, judeţul Satu Mare, la 

data de 22 aprilie 1900. Părinţii au fost Sabina şi Vasile. Tatăl aces‑
tuia Hoblea Vasile a fost preot în Păţăi, Protopopiatul Tuşnad. În Fişele 
Matricole Penale, aflăm că Hoblea Leontin a absolvit teologia107. La data 
arestării, conform Fişei Matricole de la penitenciarul Văcăreşti, ocu‑
paţia acestuia era avocat şi preot. Acesta a fost arestat de mai mult ori.

Fişă matricolă Penală nr. 276, din 1 noiembrie 1950, scrisă la 
Penitenciarul din Carei, menţionează că a fost judecat de Tribunalul 
Militar Cluj. Prin Hotărârea Judecătorească nr. 820 este condamnat la 
1 an închisoare (1 noiembrie 1950 – 31 octombrie 1951), putem spune 
fără motiv. În fişa la descrierea pe scurt a faptei este scris: „nu cunoaş‑
tem fapte. În fond dosarul fiind la Tribunalul Militar Cluj”. Acesta a 
fost eliberat la data de 9 martie 1951, conform adresei nr. 70164/1951 a 
Parchetului Militar Cluj.

Pr. Hoblea a fost rearestat în data de 17 august 1952, de către MSS 
Baia Mare cu Proces Verbal de Internare nr. 1013/52, cu durata inter‑
nării de 24 de luni, motivul a fost: „Manifestări zgomotoase contra 
guvernului”. A fost eliberat la data de 17 iunie 1954.

„Pelerinajul” preotului Leontin Hoblea
în închisorile comuniste

– Arestat: 1 noiembrie 1950.
– Penitenciarul Carei: 1noiembrie 1950 – 18 februarie 1951
– Penitenciarul Cluj: 18 februarie 1951 – 9 martie 1951
– Eliberat: 9 martie 1951.

– A doua arestare: 17 august 1952.
– Securitatea Satu Mare 17 August 1952 – 16 decembrie 1952

107 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Hoblea Leontin, accesibile online la 
adresa:
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
H/H%2002.%20Hiadu%20-%20Huzun/Hoblea%20Leontin%20V/index.php, în 
data de 27.08.2013.
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– Penitenciarul Centrul de Triere Văcăreşti: 16 decembrie 1952 – 29 
aprilie 1953.

– Lagărul de muncă Mogoşoaia: 29 aprilie 1953 – iunie 1954.
– Penitenciarul Centrul de Triere Bucureşti: – iunie 1954
– Eliberat: 17 iunie 1954.

– Total ani detenţie: 2 ani şi 2 luni.
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1.24. Hossu Vasile – Episcop

Episcopul Vasile Hossu108

Vasile Hossu s-a născut în 17 mai 1919, la Carei, părinţii Gheorghe 
Hossu – funcţionar la poştă, originar din Pişcolţ şi Ileana Buteanu 
din Şomcuta Mare. La Carei a făcut 2 clase primare, apoi familia s-a 
mutat la Oradea. După terminarea Liceului Gojdu de la Oradea, Vasile 
Hossu a vrut să meargă la şcoala de aviaţie, pe care ulterior a părăsit-o 
şi s-a înscris în anul 1939, la Academia de Teologie din Oradea109. 

Când Ardealul a fost ocupat de maghiari, Vasile Hossu nu a părăsit 
Oradea, ci a rămas, ajutându-l pe Episcopul Auxiliar de Oradea Ioan 
Suciu, la traducerea articolelor din şi pentru presa maghiară, Vasile 
Hossu a cunoscut limba maghiară din copilărie. După retrocedarea 
Ardealului, Vasile Hossu a fost licenţiat în teologie, iar Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu l-a trimis la Bucureşti, să continue Pedagogia, 

108 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
109 Date preluate din: Interviu realizat Episcopului Vasile Hossu, de Aurora Sasu.
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la Liceul Titu Maiorescu. Astfel a fost numit profesor de religie şi 
limba română la Şimleul Silvaniei. 

Episcopul Vasile Hossu110

În anul 1948, Vasile Hossu a fost preot în Vadul Crişului, aici a 
îndemnat credincioşii să rămână statornici în credinţa lor. După desfi‑
inţarea Bisericii a devenit profesor în Valea Drăganului, unde a stat 2 
ani, după care a fost arestat. A fost anchetat şi a stat închis timp de 6 
luni la Oradea, în palatul Gherliţei – Sediul Securităţii (aproape de gara 
oraşului). La aceste anchete a fost acuzat pentru ca nu l-a denunţat pe 

110 Fotografie accesibilă online: http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/
ISTORIE/In%20memoria%20PS%20Vasile%20Hossu%20de%20Marie%20Hetco.
htm, (16.02.2014).
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Hirţea că este Episcop, astfel a intrat în „lotul Hirţea”111. O altă acuzaţie 
a fost că pe Valea Drăganului, erau proiecte pentru o hidrocentrală, iar 
Vasile Hossu a sabotat aceste proiecte, spunându-i de aceste proiecte 
Nunţiului O’Hara, astfel a fost acuzat de „spionaj”. La o altă anchetă 
la care a participat şi Vasile Hossu, a fost acuzat Gavrilă Stan că este 
Episcop greco-catolic, pentru a recunoaşte Gavrilă Stan a fost pus pe 
o sobă „canadiană”, iar mâna i-a fost pusă în jar pentru a recunoaşte 
că este Episcop. 

Vasile Hossu şi Gavril Stan au fost condamnaţi la 2 ani închisoare, 
perioada 1952–1954. La închisoare a fost în aceeaşi celulă cu Gavril 
Stan şi comunişti români aduşi din războiul din Spania. 

După perioada detenţiei, a devenit profesor la Valea Drăganului, 
timp de 30 de ani, iar în timpul vacanţelor de vară se ocupa de tabere 
şcolare din munţii Apuseni. Tot în acest timp s-a ocupat şi de viaţa 
bisericii, a botezat, a făcut căsătorii, chiar pe Valea Drăganului a sfinţit 
preoţi.

Preotul Vasile Hossu la 3 martie 1990, a fost numit de Papa Ioan 
Paul al II-lea, Episcop, consacrat la 27 mai 1990.

111 „Lotul Hirţea” era compus din: Olah Augustin – arestat la 19 septembrie 1952, 
Virgil Maxim – arestat la 16 august 1952, Vasile Andercău – arestat la 3 ianuarie 1953, 
Elisabeta Sălăjan – arestată la 29 decembrie 1952, Vasile Hossu – arestat la 26 decem‑
brie 1952, Iuliu Hirţea – arestat la 8 decembrie 1952, Dumitru Pascal (O.F.M.) – arestat 
la 11 noiembrie 1952, dr. Gavril Stan – arestat la 16 august 1952.
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1.25. Lazăr Aurel – preot
Lazăr Aurel paroh în localitatea Vezendiu, judeţul Satu Mare. 

Conform Fişei Matricole Penale nr, 67112, de la penitenciarul Satu 
Mare, s-a născut la data de 3 octombrie 1901, părinţii Gavril şi Maria, 
în localitatea Sânlazăr. A fost căsătorit cu Cornelia şi a avut 2 fete. 

Preotul Aurel Lazăr a fost arestat la data de 1 decembrie 1959, de 
către M.A.I. Baia Mare, acuzat de „uneltire”, conform art. 209 C.P. 
Prin Hotărârea Judecătorească a Tribunalului Militar Cluj, nr. 299/60 
a fost condamnat la 5 ani închisoare, în perioada 1 decembrie 1959 – 28 
noiembrie 1964.

Aurel Lazăr a fost eliberat la data de 29 august 1960, în baza ord. 
DGPCM113 39147/60 RZ [rezoluţie].

„Pelerinajul” preotului Aurel Lazăr
în închisorile comuniste

– Arestat: 1 decembrie 1959.
– Penitenciarul Satu Mare: 1 decembrie 1959 – 11 ianuarie 1960.
– Penitenciarul Baia Mare: 11 ianuarie 1960 – 18 iunie 1960.
– Penitenciarul Satu Mare: 18 iunie 1960 – 29 august 1960.
– Eliberat: 29 august 1960.
– Total ani detenţie: 8 luni.

112 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Lazăr Aurel, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
L/L%2001.%20Laba%20-%20Lazureanu/Lazar%20Aurel%20G/index.php, în data 
de 27.08.2013.
113 D.G.P.C.M. – Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă.
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1.26. Maghiar Augustin – prepozit capitular, 
canonic – mort în detenţie

Augustin Maghiar114

Maghiar Ioan Augustin s-a născut la data de 23 ianuarie 1880, în 
localitatea Sanislău, judeţul Sălaj, în anul 1948 a fost prepozit capitu‑
lar şi canonic în Episcopia Greco-Catolică de Oradea.

„Pelerinajul” prepozitului capitular Augustin Maghiar
în închisorile comuniste

– Arestat: 1 iulie 1950.
– Penitenciarul Sighet: 18 iulie 1950 – 16 iulie 1951.
– Mort în detenţie: 16 iulie 1951.
– Total ani detenţie: 1 an.

114 Petru Tămâian, Istoria Seminarului şi a educaţiei clerului Diecezei Române Unite de 
Oradea, Oradea, Tipografia şi Litografia Românească, 1930, p. 51.



122 Se r g i u So i c a

1.27. Mangra Gheorghe – preot

Preotul Mangra Gheorghe115

Preotul celib Mangra Gheorghe conform Fişei Matricole Penale, 
nr. 919, de la penitenciarul Oradea116, s-a născut la data de 18 octombrie 
1911, în localitatea Rogoz, judeţul Bihor, părinţii erau Nicolae şi Ana. La 
data arestării a locuit în Oradea, strada Parhon, nr. 63.

Preotul Mangra a fost arestat la 7 februarie 1959, de către U.M. 
0386 Oradea, cu mandatul de arestare nr. 20/533, având acuzaţia 
„uneltire”, conform art. 209. C.P. A avut proces la Tribunalul Militar 
Timişoara, nr. 586/59. Prin Hotărârea Judecătorească, nr. 316/59, a 
primit pedeapsa de 15 ani de închisoarea, perioada 7 februarie 1959 – 2 
februarie 1974.

La data de 16 aprilie 1964 a fost graţiat prin Decretul 175/964.
115 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
116 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Mangra Gheorghe, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/M/M%2001.%20Mac%20-%20Mankocs/Mangra%20Gheorghe%20N/
index.php, în data de 27.08.2013.



123Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie

„Pelerinajul” preotului Gheroghe Mangra
în închisorile comuniste

– Arestat: 7 februarie 1959.
– Penitenciarul Oradea: 7 februarie 1959 – 6 noiembrie 1959.
– Penitenciarul Jilava: 6 noiembrie 1959 – 21 decembrie 1959.
– Penitenciarul Galaţi: 21 decembrie 1959 – 9 ianuarie 1960.
– Lagărul de Muncă Periprava: 9 ianuarie 1960 – 18 aprilie 1960.
– Lagărul de Muncă Salcia: 18 aprilie 1960 – 3 aprilie 1961.
– Penitenciarul Gherla: 3 aprilie 1961 – 16 aprilie 1964.
– Eliberat: 16 aprilie 1964.
– Total ani detenţie: 5 ani şi 2 luni.

Preotul Mangra Gheorghe – Interviu117

Aurora Sasu: Vă rog părinte să îmi spuneţi cum vă numiţi, când şi 
unde v-aţi născut?

Mangra Gheorghe: Mangra Gheorghe născut în comuna Rogoz, 
judeţul Bihor, în 19 octombrie 1911, din părinţii Nicolae şi Ana. Suntem 
toţi greco-catolici.

A.S.: Fraţi mai erau?
M.G.: Fraţi eram nouă născuţi şi cinci în viaţă. Două fete şi trei 

băieţi.

A.S.: Cum erau părinţii?
M.G.: Părinţii erau foarte buni, credincioşi pentru că înainte de a 

merge la şcoală noi deja ştiam Tatăl Nostru, Născătoare şi Crezul. Preotul 
era mirat că cine ne-a învăţat pe noi lucrurile acestea. Am spus că tata, 
care era credincios şi în fiecare duminică mergeam cu el la biserică. 

A.S.: Înainte de a merge la şcoală, de unde aţi avut posibilităţi?
M.G.: Ideea a venit de la tata, care vroia să mă facă domn şi m-a dus 

la Beiuş, ca să-mi arate liceul, pentru că ştiam că doar acolo e şcoală 

117 Arhiva personală Emanuel Cosmovici, Interviu realizat de Aurora Sasu.



124 Se r g i u So i c a

superioară. Mai era acolo din satul nostru cinci elevi mai mari ca mine, 
duşi de către părintele Sălăjan Ioan, este primul preot care a dus din sat 
copii săraci la Liceu, până atunci erau doar a lui domnul Cartiş şi a lui alt 
Cartiş care nu era domn, ci ţăran şi acela era chiar naşul meu şi al părin‑
ţilor mei. Ne-am avut foarte bine cu ei şi au avut doi copii pe care i-a 
dat la şcoală. Unul a devenit medic, unul a stat 2–3 clase, nu a mai vrut 
să înveţe, fiindcă avea o moşie şi a stat acasă. Eu, într-adevăr doream să 
merg la Beiuş, cu ceilalţi copii care erau acolo, mai ales că tocmai atunci 
a mers un verişor de-al meu, Mangra Ovel, însă tatăl meu neavând bani 
să plătească, 3.000 lei, care se plăteau la început, a umblat în stânga şi 
în dreapta. Şi la Holod era un colonel frate cu Episcopul Frenţiu, care 
conducea moşia ce era la Holod şi săracul tatăl meu a vrut să facă orice, 
a vrut să vândă sau să amaneteze pământ, numai ca să poată obţine cei 
3.000 lei dar nu a fost posibilitate, se vede că şi pe vremea aceea era...

A.S.: Şcoala era scumpă?
M.G.: Era lipsă de bani.

A.S.: Ţăranii nu aveau bani, aveau mâncare să-şi hrănească copiii 
dacă erau harnici, dar nu bani.

M.G.: Pe vremea aceea nefiind în ţara noastră fabrici, decât foarte 
puţine, cei care erau la petrol sau la căile ferate, aceea mai puteau face 
ceva, însă în afară de puţinul grâu şi porumb ce aduna, după puţinul 
pământ, trăgea tot anul.

A.S.: Părinte o mică paranteză pentru situaţia de acasă se putea asi‑
gura hrana pentru o familie atât de numeroasă ca a dumneavoastră 
din pământul dumneavoastră?

M.G.: Din pământ nu, dar tata mai lucra la boierul Cartiş din sat, 
care era în sat inginer, dar tot din sat şi-a cumpărat pământ din ceea 
ce mai avuse de la părinţi, avea nu chiar cât satul, dar cât o treime din 
sat, avea moşie.

A.S.: Atunci se putea trăi?
M.G.: Lucra la el şi lucra pământul în parte, atunci stăpânul ara, 

semăna, grăpa şi atunci îl dădea în parte, a treia parte, porumbul şi 
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grâul îl secera cu bani. Una dintre surorile mele a fost călugăriţă la 
Notre Dame de Sion, a fost la Paris, de acolo a plecat în Turcia.

A.S.: Era sora mai mare?
M.G.: Nu, soră mai mică decât mine, cu cinci ani. După ce am ter‑

minat eu şcoala, zicea: „Du-mă şi pe mine să fiu călugăriţă la Beiuş”, 
dar fiindcă eu eram absolvent de şcoală normală la Oradea, am dus-o 
la Notre Dame de Sion, Ordin care a fost adus de către Preasfinţitul 
Frenţiu. Preasfinţitul Frenţiu a fost şi a avut un orizont larg şi a ştiut 
că fără congregaţiile călugăreşti nu se poate face nimic bun pentru 
Biserică, de aceea a dus pentru Beiuş Congregaţia Asumpţioniştilor 
şi de bărbaţi şi de femei. Bărbaţii au condus internatul de la liceul 
de băieţi, iar liceul de fete era condus în întregime de către surorile 
asumpţioniste, care erau profesoare şi gospodine.

A.S.: Părinte, haideţi să ne întoarcem la dumneavoastră mic. Tata a 
reuşit să strângă cei 3.000 de lei pentru taxă?

M.G.: Părintele Sălăjan, Dumnezeu să îl ierte, că tot satul poate să îi 
mulţumească lui, că noi din Rogoz am ajuns ca fim studenţi la Liceu, 
adică elevi. Şi atunci trecând odată Preasfinţitul Frenţiu, venind de 
la domeniul din Holod de la fratele lui, mergând spre casă, noi l-am 
aşteptat la gară împreună cu părintele nostru Ioan Sălăjan, să îi facem 
o gardă să se bucure că îl aşteaptă cineva, că trecând prin gara noastră 
Rogoz, unde trenul stătea cam jumătate de oră. Atunci preotul nostru 
i-a spus: „Preasfinţite am un băiat bun, dar e foarte sărac şi uite, nu 
l-am putut duce la liceu. Ajutaţi-ne ca totuşi să ajungă la o şcoală oare‑
care”. Atunci Preasfinţitul Frenţiu a spus: „Trimite-l numai la mine”. 
A coborât jos din tren, m-am apropiat de dânsul, am îngenunchiat, am 
sărutat inelul şi mi-a spus: să vină la mine, că va merge la şcoala nor‑
mală, fiind că Episcopia noastră avea o şcoală normală greco-catolică 
care avea iniţialele ŞNU Şcoala Normală Unită. De fapt, când a venit 
vremea am venit la Oradea, dar trebuia să plecăm cinci şi ne-am adu‑
nat toţi la o casă lângă gară, la un coleg de-al nostru şi când era să vină 
trenul ceilalţi s-au răzgândit şi nu au venit, atunci am mers eu singur, 
pentru că mie îmi era ruşine cum să stau eu când preotul nostru ne-a 
trimis şi fratele lui mi-a dat 1.500 de lei, ca să am bani să îmi fac o 
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hăinuţă şi ceea ce trebuia să îmi fac pentru începutul şcolii; am mers 
singur. Mi-am luat lăduţa în spate unde aveam dună, pernă, saltea, 
pentru că atunci aşa era, salteaua o umpleam cu paie de la Seminar, 
pe aceea ne culcam tot anul. Am mers într-adevăr cu trenul, era prima 
dată când am mers cu un tren aşa departe. Când am ajuns la gara 
Orăzii, am văzut-o aşa de mare şi m-am pierdut, dar am văzut un elev 
care purta pe mână iniţialele pe cere le ştiam ŞNU [Şcoala normală 
Unită], m-am apropiat de el şi l-am întrebat unde merge şi mi-a spus 
că merge la Şcoală, la Seminar. I-am spus „Du-mă şi pe mine cu tine, 
că şi eu mă duc cu tine, tot acolo.”

A.S.: Părinte, cu toată zestrea de copil?
M.G.: M-am asociat cu elevul celălalt, care mergea să facă corigenţa 

şi am angajat un om cu căruţa să ne tragă bagajele până la seminar. 
Noi am mers în urma lui. La seminar ne-am urcat într-un dormitor 
am lăsat acolo toate bagajele şi am fugit repede la şcoală unde se ţinea 
examenul. Pe când am mers eu, nu mai era nici un elev, profesorii 
stăteau de vorbă, când ajung zic: „Ce îi cu tine?” Le spun: „Am vorbit 
cu Preasfinţitul şi mi-a spus să vin la Şcoala Normală.” „Bine, dar a 
trecut examenul.” „Nu ştiu, mi-a spus acum să vin.” Comisa s-a întru‑
nit din nou, m-a examinat; tot ce m-a întrebat am ştiut. Mă întrebase: 
„Ce ştii tu despre Oradea?” Eu am spus aşa: „Că despre Oradea ştiu 
că prin mijloc trece Crişul Repede, iar apa de băut este cea mai bună 
apă. Se găseşte o mare clădire care are 365 de ferestre”, la care eu  am 
spus obloace, că aşa se spunea la noi. Toţi au început să râdă. Atunci 
m-au întrebat: „Spune-ne ceva de matematică, ce ai învăţat?” „Eu la 
matematică nu am învăţat nimic.” „Dar la ce ai învăţat?” „Numai la 
aritmetică.” „Foarte bine. Vino şi fă problema cutare.” Am făcut pro‑
blema, am rezolvat-o. M-a întrebat apoi la geografie, la istorie, lucru‑
rile care erau în program. Când a fost la cântec, mi-a spus: „I-a să 
vedem, cântă-ne un cântec.” Cum înainte de a veni preotul nostru îşi 
sărbătoarea ziua de naştere, am fost acolo la el, grijind de un copil mic, 
al fetei părintelui ca să poată să îşi petreacă toţi şi să nu plângă copilul, 
am stat toată noaptea acolo, îi auzeam cântând: „Când e omul năcă‑
jit”, atunci acesta mi-a venit în minte prima dată, le-am cântat „Când 
e omul năcăjit”. Profesorii aşa au râs, se tăvăleau pe jos de cântecul 
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meu. Au zis: „De unde ştii tu cântecul acesta.” „L-am auzit cântându-l 
la sărbătoarea preotului nostru, ziua de naştere, unde a fost de faţă 
directorul liceului din Beiuş care era frate, profesorul Teuşan care era 
nepot, ginerele lui care erau preoţi şi familia compusă din şapte per‑
soane, toţi erau de faţă.”

A.S.: Aţi produs o simpatie deosebită.
M.G.: O simpatie deosebită, mai ales când am spus clădirea cea 

mare are 365 de obloace, câte zile sunt într-un an. Atunci au spus că 
sunt şi 366 de zile într-un an câte odată. Am spus asta eu nu am ştiut. 
Profesorii s-au amuzat aşa de bine de examen mai ales că eram singur 
şi nu mai trebuia să asculte pe nimeni. După examene mi-a spus: „Eşti 
admis, du-te acasă şi peste zece zile vino înapoi.” Atunci trebuia să mă 
duc la Seminar, dar cum în Oradea nu am fost şi nu aveam orizont, 
mergând de la şcoală m-am dus pe lângă biserica noastră greco-cato‑
lică, care era îngrădită cu un gard şi când am ajuns să ies de acolo, să 
mă despart de biserică, am văzut o mare piaţă, dar nu mai ştiam pe 
unde am venit, nu ştiam merge înapoi, nu m-am ştiut duce nici la 
şcoală, atunci am început să plâng şi să mă plimb pe lângă gard plân‑
gând. Deodată un preot care venea dinspre şcoală şi asistase la exame‑
nul meu, mi-a spus de ce plângi. Am spus nu ştiu să merg la Seminar 
şi nici la Şcoală înapoi, m-a luat de mână şi m-a dus la Seminar: „Uite 
aici e seminarul du-te înăuntru”. Am ajuns la seminar.

A.S.: La seminar, de ce trebuia să ajungeţi?
M.G.: Ca să îmi văd cufărul.

A.S.: Acolo l-aţi lăsat?
M.G.: Da, atunci am mâncat o bucată de carne de pui, cum îmi 

făcuse mama, că îmi pusese merinde şi nişte pancove, la noi aşa se 
făcea atunci. Am mâncat, a venit vremea să plec acasă, după-masa, ca 
să stau zece zile acasă.

A.S.: Dar nu aţi mai dus cufărul?
M.G.: Nu am mai dus nimic, am lăsat acolo şi duna, şi perna, şi 

toate. Venind acasă, cei de acasă plângeau, după mine: „Cum l-am 
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lăsat pe pruncul ăsta săracu că poate se pierde acolo.” Deodată m-au 
văzut că vin acasă. Au zis: „Nu te mai duci.” Mie mi-a părut bine să 
nu fi mers, dar îmi era ruşine de preot care m-a ajutat şi care m-a dat 
şi bani să mă duc. Am spus: „Mamă, nu pot să fac lucrul ăsta să nu 
mă duc înapoi, acolo îmi este duna, perna, cearceaful, lipideul şi toate 
sunt acolo, cum să le las acolo.” „Lasă mai bine stea acolo, numai tu să 
nu mai te pierzi pe acolo.” „Nu mă pierd că mă ştiu duce.” Într-adevăr 
din cauză ca să nu supăr pe părintele, am plecat la şcoală. Am început 
şcoala, dar în vacanţa de Crăciun murise tatăl meu.

A.S.: Dar era tânăr, era bolnav?
M.G.: Primise un fel de reumatism pentru că lucrase, era la cosit 

de otavă, s-a dus prea devreme şi s-a culcat puţin şi acolo, a răcit şi 
a murit. La Crăciun a murit şi eu eram în vacanţă şi m-am dus la 
şcoală fără de tată. La şcoală într-adevăr a trebuit să plătesc 3.000 de 
lei, numai pe tot anul. Dar rămânând dator, părintele rector a spus ori 
te duci acasă, ori trebuie să plăteşti. Am scris acasă şi mama s-a dus să 
vândă gâştele, dar plecând prea devreme spre piaţă i-a fost urât şi s-a 
întors înapoi. Nu a mai trimis banii şi m-am dus la părintele rector şi 
i-am spus: „Părinte rector, iată ce s-a întâmplat cu mama: plecând prea 
devreme şi fiind urât prin pădure s-a întors înapoi cu gâştele şi nu le-a 
putut vinde.” „Nu-i nimic şi vezi-ţi de treabă.” De atunci nu am mai 
plătit nimic la Seminar. M-a socotit ca şi bursier integral.

A.S.: Cu acest adevăr atât de teribil şi spus cum era, încât...
M.G.: Am stârnit o milă.
A.S.: O compasiune adevărată şi sinceră şi omenească.
M.G.: Părintele, rectorul nostru a simţit şi el, pentru că şi el era 

copil, tot aşa de sărac ca şi mine când a început şcoala… de atunci nu 
am mai plătit. Vacanţele de vară stăteam la Seminar şi lucram acolo la 
grădină, ca recompensă că pot să stau.

A.S.: Dar vă simţeaţi obligat pentru asta?
M.G.: Da. După ce am terminat, mama a decedat, când eram în 

clasa a 5-a, neavând unde merge, a venit părintele Sălăjan şi m-a luat şi 
m-a dus la o fiică de a lui, care soţ era notar în comuna Tămaşda şi avea 
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două batoze. M-a întrebuinţat ca să duc hrana pentru cei doi mecanici 
de la batoză. Am stat acolo şi când m-am întors mi-a dat 1.200 lei ca 
să cumpăr cărţi. Am terminat şcoala după 7 ani, mulţumesc Sfântului 
Anton, pe care l-am invocat plecând la examenul de diplomă, intrând 
la o biserică catolică am cerut ajutorul Sfântul Anton ca să se uite cu 
ochi de milă faţă de mine pentru că neavând nici părinţi, să mă ajute 
să depăşesc acest examen al diplomei. Într-adevăr a fost cu mine din 
cel din urmă, am ajuns printre cei dintâi cu examenul de diplomă obţi‑
nând 8,12. De acolo, nu erau posturi de învăţători; am stat dând lecţii 
la copiii oamenilor înstăriţi, doctorilor, avocaţilor şi deodată s-a ivit la 
Rogoz pentru 3 luni, un post vacant. Am plecat la Rogoz, satul meu 
natal, unde împreună cu directorul de acolo care era un băiat tânăr 
greco-catolic am lucrat cu copiii şi am făcut religie cu ei, cu toate că 
religia o făcea preotul, dar şi noi ne-am ocupat de ei, aşa am făcut ca 
fiecare elev venind la biserică să îşi aducă încă un membru al familiei. 
Aşa că biserica era ticsită, abia aveau unde să stea, cu toată cu bise‑
rica era mare, fiecare venea cu mamă, tată, frate. Noi doi învăţători 
am făcut un cor, din copii, au cântat minunat, am asistat la toate săr‑
bătorile şi la vecernie, totdeauna eram prezenţi la biserică împreună 
cu copiii. După aceea mi s-a terminat misiunea, fiindcă postul nu a 
mai existat şi atunci am venit din nou la oraş şi prin mila şi ajuto‑
rul părinţilor unde făceam meditaţie am ajuns la Primărie. Întâi ziler, 
după aceea am fost numit ca şi impiegat şi aşa mai departe, până în 
1940 când în iunie-iulie am depus un examen de admitere la Teologia 
Greco-Catolică din Oradea, în mod particular. 

A.S.: Când v-aţi gândit prima oara la preoţie?
M.G.: M-am gândit totdeauna pentru că odată Preasfinţitul Valeriu 

Traian Frenţiu făcând o vizită, o vizită canonică la Rogoz, eu am crezut 
că este Dumnezeu. L-am văzut şezând pe un scaun de tron, aşa mi-a 
plăcut de mult şi l-am îndrăgit şi ziceam aşa: „Doamne ajută-mă să pot 
să fiu servitor la acest Domn”. În anul 1940 când a fost cedat Ardealul 
am ajuns administrator la Teologia Greco-Catolică, unde eram deja 
primit ca şi student. Am stat administrator până în 1948, când împre‑
ună cu rectorul dr. Coriolan Tămâian, am predat Seminarul.
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A.S.: Aţi întrat în 1940 la seminar, când aţi terminat?
M.G.: În 1948 am depus ultimul examen.

A.S.: Era teologie mai lungă decât în alte locuri?
M.G.: Da, după ce am terminat, am predat seminarul am fost che‑

mat la Securitate…

A.S.: Deci în 1948 aţi fost hirotonit preot?
M.G.: Nu, eram înscris la drept şi eram în anul trei la Cluj, fiindcă 

voiam să fac dreptul să pot ajunge profesor de drept la teologia noas‑
tră, în locul dr. Chirvai Vasile care era profesor de drept. Aşa se vede că 
îngâmfarea, Dumnezeu a redus-o.

A.S.: Părinte dacă mai ar fi fost un an aţi fi terminat. Încă de la înce‑
putul anului se preconiza că vor veni vremuri grele.

M.G.: Nu prea am fost iniţiaţi în această privinţă, fie că nu vroia să 
ne facă să suferim sau să ne fie frică, însă după aceea, noi care am fost 
la seminar, am urmat calvarul. Securitatea ne-a chemat ne-a strofocat, 
nu pot să spun că ne-a bătut, dar am dormit multe nopţi la Securitate.

A.S.: Aceasta s-a întâmplat după arestarea Episcopilor?
M.G.: Şi în timpul şi după, am fost eu arestat şi rectorul meu.

A.S.: Detaliaţi?
M.G.: M-a chemat să dau declaraţii.

A.S.: Când?
M.G.: În 1948.

A.S.: Vara?
M.G.: Nu vara, toamna.

A.S.: Înainte de arestarea episcopilor?
M.G.: Da.

A.S.: Să daţi declaraţii că ce?
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M.G.: Eu eram înscris la drept şi aveam examene tocmai atunci, nu 
am putut să merg din cauza aceasta. Când am plecat la Cluj să susţin 
examenele să spun că mă rog… rectorul Simion care era înainte şef 
de cabinet la Ministrul de Interne, când a auzit că am fost arestat, că 
sunt greco-catolic m-a exmatriculat şi cu aceasta s-a terminat… eram 
anul trei…

A.S.: Pe urmă?
M.G.: M-am întors acasă, dar în fiecare săptămână dormeam la 

Securitate. Nu ştiu ce voiau să facă cu mine, dar eu nu am cedat nici 
cum.

A.S.: Între timp aceste presiuni erau mai generale?
M.G.: Da erau, dar cu mine s-a întâmplat că ştia că eu sunt admi‑

nistratorul seminarului şi făceau presiuni şi le mai trebuia… mă rog 
le-am dat, unul zicea că are o văcuţă şi că îi trebuie fân, i-am dat, altul 
paie…

A.S.: Deci tocmai prin şantaj?
M.G.: Vroiau să mă întrebuinţeze poate pentru ei, însă nu au putut 

şi eu nu eram copil aşa de mic şi le spuneam că toţi erau de vârsta 
mea, care erau la securitate şi Elecheş care era adjunctul şefului îmi 
era şi cunoscut era din Oradea, era prieten, vorbeam prieteneşte cu 
el. Mi-a spus apoi: „Dacă tu nu te duci din Oradea vei fi întotdeauna 
arestat şi şicanat. Du-te din Oradea, ca să îţi piardă urma şi nu te mai 
întorci şi nu o să se întâmple nimic.” Eu aceasta am spus rectorului 
meu. El a spus, nu. Nu, te putem lăsa pe tine, că tu le conduci acum 
pe toate. După arestarea lui Tămâian.

A.S.: Asta s-a întâmplat înaintea arestării episcopului, sau după aceea?
M.G.: Înainte. A fost dus cu episcopii şi a fost şi el la Sighet, timp de 

cinci ani. După cinci ani fără de condamnare s-a întors acasă, întrucât 
nu avea nici un leu, eu care pe vremea aceea intrasem din nou în ser‑
viciu ca administrator la Liceul Emanuel Gojdu, aveam salariu, l-am 
luat pe părintele Tămâian şi l-am dus cu mine în toată ţara, unde vroia 
el să meargă şi ne-am dus la Curtea de Argeş.
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A.S.: Părinte, vom reveni la Curtea de Argeş dar deocamdată să 
revenim la timpul în care, când şi când, dormeaţi la securitate şi când 
aţi fost sfătuit să plecaţi din Oradea. Deci nu aţi plecat şi ce aţi făcut?

M.G.: Am stat mai departe, biserica a fost luată, însă eu am rămas 
cu ferma pe care nu o luase şi trebuia să o dăm în primire dacă vroiau 
să o ia. Am cheltuit aproape toţi banii cu ea şi când mi-a luat-o a fost 
vara, când toată era în pârgă.

A.S.: Era 1948 sau 1949?
M.G.: Era 1949. Era tot în pârgă şi atunci a venit de la Camera 

Agricolă, sau de unde a venit şi a luat tot terenul în primire, însă‑
mânţat cu grâu, porumb, floarea soarelui, nutreţ pentru vite. Mie apoi, 
mi-a dat drumul să plec, dar luase vitele şi nu luase ferma şi atunci am 
stat cu ele şi am făcut o crescătorie de pui.

A.S.: Cu cine?
M.G.: Cu un director al unei bănci, a cărui Bancă era şi ea deja stati‑

ficată. Eu l-am luat pentru că se pricepea mai bine, însă nu mi-a fost de 
nici un ajutor pentru că atunci când au luat de la mine păsările, mi-a 
luat şi ferma. M-au lăsat gol goluţ, fără nici un ban, şi atunci a rămas 
doar via pe care am cheltuit 120.000 de lei. Toamna, când a fost în 
pârgă a venit Dogaru, care era directorul Ministerului Cultelor şi mi-a 
spus aşa: „Dai via fără ca să ceri nici o despăgubire”. Eu credeam că 
este preot şi mă ameninţase că: „Dacă nu, vei vedea închisoarea pentru 
că ai dat bilete de pâine pentru păzitorul viei, pentru cel care o curăţa.”

A.S.: Ce erau biletele de pâine?
M.G.: Erau cartele de pâine, numai pe cartele se putea lua pâine, îi 

plăteam asigurare socială şi toate celelalte. Eu l-am angajat la parohie, 
care era trecută la Biserica Ortodoxă şi parohul era greco-catolic, i-am 
spus: „Ia via asta şi pentru cel care lucră, să îi dai şi lui să îl asiguram 
cu salariu”, şi salariul îl plăteam eu. Fiindcă i-am dat aceste cartele 
m-a întrebat de ce le-am dat; eu am spus că nu le-am dat, că le-a dat 
parohia şi că nu aveţi nimic cu mine, şi am crezut că dumneavoastră 
sunteţi un preot cinstit, dumneavoastră vreţi să mă băgaţi pe mine la 
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închisoare. Zice: „Dacă cedezi via fără nimic, nu se întâmpla nimic, 
fără a fi recompensat cu ceva.” De fapt am cedat-o, aşa că am pierdut 
tot: şi recolte din care trebuia să iau cei 120.000 de lei cheltuiţi, am 
rămas… şi nu m-au angajat nicăieri, unde mergeam să mă angajez, 
nu m-au angajat. Atunci era o şcoală o nouă înfiinţată pentru handica‑
paţi, directorul era un evreu care m-a angajat, ca să fiu administratorul 
acestei şcoli de handicapaţi. Am stat până în 1952. În 1952 a trecut pe 
acolo un domn de la Securitate, am ştiut de unde este, ăsta a venit 
pentru mine, într-adevăr aşa era, a spus directorului să mă concedieze. 
Directorul nu avea putere sufletească să îmi spună şi la pus pe un alt 
coleg să îmi spună ce este. Noi cum eram timizi nu am mai zis nimic, 
am ieşit afară şi nu mai m-am dus la serviciu. Apoi am fost arestat, 
m-a ţinut 2 săptămâni.

A.S.: De unde?
M.G.: De acasă din Oradea, de la nişte mătuşi.

A.S.: Cine a venit?
M.G.: A venit Vornic, un civil şi mi-a spus să vin să vorbesc, să dau 

nişte declaraţii şi două săptămâni am dormit pe o scândură, la închi‑
soare la Securitate. După două săptămâni mi-a dat drumul.

A.S.: Fără să vă întrebe nimic?
M.G.: Între timp, îl arestase pe noul Episcop al Diecezei de Oradea, 

pe dr. Iuliu Hirţea, care îmi era aproape consătean şi el nu ştia că deja 
şi pe mine m-a concediat, că pe el îl arestase tocmai atunci. Credeam 
că de aceea mi-a dat şi mie paşaportul de a părăsi serviciul în legătură 
cu dânsul, dar nu am fost implicat în procesul lor, unde a fost implicat 
profesorul Vasile Hossu, care azi este Episcopul Vasile Hossu şi alţi 
preoţi care au fost condamnat la 12 ani. Atât avea şi episcopul care ia 
făcut pe toţi, până în 1964.

A.S.: Deci părinte după ce aţi dormit pe scândură şi v-a dat drumul 
după o vreme, iarăşi v-au arestat?

M.G.: M-a arestat iarăşi, dar iarăşi am ieşit cu greu. Am putut să 
intru din nou într-un serviciu, la liceul Gojdu ca administrator. Prin 
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Apan care era la primărie şeful celor care trebuiau să fie angajaţi, şef 
de cadre; pe răspunderea lui m-a angajat. Când am fost angajat, a mers 
la Securitate şi a fost întrebat: „Nu ştii tu că Mangra este conducătorul 
rezistentei Bisericii Române Unite”. Răspunsul a fost: „Nu, nu am 
ştiut, mie îmi pare un om bun, liniştit, eu mi-am luat răspunderea 
pentru el.”

A.S.: Aşadar un fel de hărţuială?
M.G.: M-a chemat şeful de cadre şi a zis: „Nu mi-ai spus că tu ai fost 

închis.” Bine, dar nu se poate, că au spus să nu spun nimănui lucrul 
acesta. Eu m-am ţinut de ceea ce au spus ei. Da, am fost hărţuit şi dus 
aproape în fiecare a doua seară la Securitate şi culcat acolo. Dimineaţa 
mi-a dat drumul să merg la serviciu, dar nu cumva să spun unde am 
fost, atât. Aia că eu nu am spus, dar dacă ei au spus poţi să ştii că da, 
am fost hărţuit dacă mă poţi să mă angajezi bine, dacă nu poţi să mă 
angajezi, eu nu am ce face, nu am nici o putere, rămân mai departe 
fără de pâine. Am fost angajat la liceul Gojdu până în 1955, când a ieşit 
afară părintele Tămâian cu care locuiam într-o cameră la mama lui. 
După ce a venit, a stat, a căutat şi el ceva serviciu, nu a găsit atunci. 
Ne-am dus să facem o vizită prin ţară, am plătit biletul de tren făcând 
un circuit şi între altele am fost şi la Curtea de Argeş unde erau duşi 
cei trei Episcopi, cu care am stat de vorbă şi noaptea am petrecut-o tot 
acolo. Când am fost arestat şi când m-a întrebat ce am căutat la epi‑
scopi am spus: „Sunt superiorii mei, m-am dus să îi văd. Sunt liber, 
nimeni nu m-a oprit să mă duc la ei. M-am dus şi am stat de vorba cu 
ei.” „Ce ai vorbit cu ei?” „Ce să vorbesc?…”

A.S.: Când avea să fie această arestare?
M.G.: În 1958. Am spus că au făcut un memoriu la Ministrul de 

Interne, a trimis memoriul ca să dea drumul Bisericii Greco-Catolice, 
să fie liberă. Sigur că memoriul a ajuns şi pe la noi. Părintele Tămâian 
la avut, la adus acasă şi pentru acest memoriu a fost arestat părintele 
Tămâian. După el m-a arestat pe mine şi el a primit 25 de ani.

A.S.: Asta era în 1958. A trecut mult timp de când aţi venit acasă, de 
la Curtea de Argeş?



135Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie

M.G.: Da, eu am primit 15 ani de temniţă, cu proces.

A.S.: Cum a fost procesul?
M.G.: Am stat şapte luni la securitate.

A.S.: Singur, sau cu părintele Tămâian?
M.G.: Singur şi după aceea am văzut că tot mi-a adus câte unul cu 

mine, chiar şi un fost secretar de Regiune de la Beiuş. A venit, era şi el 
reţinut pentru că atunci când era la Braşov, a răspândit ziare şi a fost 
prins. L-a arestat şi pe el.

A.S.: V-a dus întâi şi întâi la cea mai serioasă arestare, la securitate, 
la Oradea?

M.G.: Acolo am fost bolnav, cu interogatorii toată ziua. Nu au aflat 
nimic.

A.S.: Cu violenţe sau fără?
M.G.: Au fost şi violenţe, dar nu au aflat nimic. Nu avea absolut ce 

să găsească la mine, nu am făcut absolut nimic. Am văzut doar memo‑
riul, nu am avut de spus nimic, noi nu vrem altceva decât libertatea 
Bisericii Greco-Catolice, altceva nu avem, altă dorinţă nu avem şi nu o 
putem scoate din noi, pentru că deja este în firea noastră şi fiinţa noas‑
tră. Aşa că orice aţi zice, noi împotriva statului nu lucrăm, noi suntem 
supuşi legii şi noi avem aşa dorinţă, ca fiecare… Unul are dorinţa să 
trăiască sub comunism, noi avem dorinţa să trăiască Biserica Română 
Unită. Fiecare are dorinţa lui.

A.S.: Aţi avut proces?
M.G.: Ne-au făcut proces şi am primit 15 ani de închisoare.

A.S.: Unde?
M.G.: La Oradea.

A.S.: Cu ce motiv?
M.G.: Tocmai acest memoriu. Pentru că unii preoţi s-au dus la sate 

şi au căutat să îi lămurească pe cetăţeni, că iată avem deja un memoriu 
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făcut. Şi atunci noi trebuie să întărim acest memoriu cu semnăturile 
noastre pe care trebuie să le trimitem la Ministerul de Interne, spu‑
nând că da, şi noi suntem de acord şi vrem libertatea Bisericii Române 
Unite.

A.S.: Ăsta era memoriul lui Rusu, care el credea că se poate aşa 
ceva?

M.G.: Da.

A.S.: Şi nu se putea?
M.G.: Ăsta o fost un motiv, pentru că dacă faci un memoriu nu te 

poate condamna chiar dacă ar şti şi ceilalţi.

A.S.: Unde a fost procesul?
M.G.: La Oradea, unde s-a deplasat Tribunalul Militar de la 

Timişoara, care ne-a condamnat.

A.S.: Cine a mai fost condamnat atunci, din Biserica noastră?
M.G.: A mai fost condamnat fostul secretar al episcopiei Eugen 

Foişor, Maxim Virgil, Mureşan Dumitru, părintele Tămâian. A fost 
capul de lot. Părintele Dărăban, părintele Tăut Ioan şi o grămadă de 
cetăţeni care au semnat şi au purtat ca să se semneze acest memoriu.

A.S.: Condamnarea fiind rostită, ce s-a mai întâmplat?
M.G.: Noi nu am crezut lucrul acesta, pentru că atunci când am fost 

dus la judecată, procurorul care s-a sculat pentru mine, mi-a spus că 
sunt un intelectual cu mare influenţă în societate şi că sunt un religios 
mare şi că răspândesc şi eu acest cuvânt al lui Isus în societate.

A.S.: Aceasta a spus-o procurorul?
M.G.: Asta a spus-o procurorul.

A.S.: Asta era un fel de apărare, sau justificare?
M.G.: Asta era acuzarea. Atunci eu m-am sculat şi am spus că îi 

mulţumesc domnului procuror pentru că nici nu am ştiut ce sunt şi 
că sunt aşa de bine văzut în societate. Apoi de acolo, de la proces ne-a 
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dus pe toţi la închisoarea din Oradea, unde am fost aproape toţi la un 
loc, şapte într-o cameră şi eu părintele Tămâian cu care eram cel mai 
apropiat, ne-am pus într-un pat şi eu ca să îi fac lui loc, totdeauna mă 
strângeam spre partea de fier şi îl lăsam pe el care era mai grăsuţ să se 
odihnească. El suferea cu stomacul şi doctorul i-a dat regim.

A.S.: Sună a ironie să dai în închisoare regim.
M.G.: Nu, dădeau la cei care erau bolnavi cu stomacul, i-a dat pen‑

tru că doctorul care ne-a văzut, era un fost coleg de al lui, de la liceul 
din Beiuş. Mi-e nu a putut să îmi dea că nu a aprobat, că şi eu eram 
puţin slăbit, însă mi-a dat regim de pat, pentru că sufeream cu inima. 
Aici la închisoare la Oradea ne-a fost destul de greu, chiar foarte greu, 
e o închisoare grea.

A.S.: Adică prin ce părinte?
M.G.: Nu puteam să stăm decât în picioare, tot timpul.
A.S.: Cei şapte din lot? Celula era mică?
M.G.: Era pentru două persoane şi acum o fost pentru şapte 

persoane.
A.S.: Deci paturi suprapuse?
M.G.: Da.

A.S.: Nu aveai voie în timpul zilei să stai decât în picioare?
M.G.: Da, decât în picioare.

A.S.: Şi se uita prin vizetă?
M.G.: Da, se uita prin vizetă şi dacă ne prindea ne pedepsea să stăm 

într-un picior, diferite pedepse…

A.S.: Care erau pedepsele?
M.G.: Eu de exemplu am fost pedepsit cu trei zile de carceră neagră, 

pentru că nu a fost camera spălată destul de bine şi că au rămas nişte 
câlţi pe piatra aceea care avea nişte dinţi şi prinseseră din cârpa cu 
care se făcea, şi era putredă. Atunci s-a prins… s-au uitat pe sub pat cu 
lampa şi au văzut că sunt nişte câlţi.
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A.S.: Carceră neagră ce însemna?
M.G.: Însemna izolare pentru trei zile, mâncare o singură dată pe 

zi şi culcat numai pe fier, fără saltea. Acolo, am simţit reumatismul 
pe care îl aveam, mă dureau mâinile şi din cauza aceasta nu puteam 
să dorm. Eu am ajuns, pentru că cel care era de serviciu în ziua aceea 
era un ţăran care era cu noi în lot şi care, după ce a spus că nu-i nimic, 
eu am luat răspunderea pe mine, că eu am făcut, eu am fost de servi‑
ciu, cu toate că nu eram eu, dar ca să îl scap pe omul de la ţară, care 
se plângea şi se tânguia, am spus: „Eu sunt de vină şi pe mine să mă 
pedepsiţi.” Şi pe mine m-a pedepsit cu trei zile carceră, trei zile la nea‑
gra. Am făcut, nu mi-a dat pătură numai cu ce eram îmbrăcat, mi-a 
luat şi zeghea de pe mine, am rămas în cămaşă. Aceasta a fost neagra 
pe care am dus-o trei zile şi care m-a costat că nu am putut să dorm 
din cauză că mă dureau mâinile.

A.S.: Părintele Tămâian vă aştepta?
M.G.: Părintele Tămâian mă aştepta în cameră şi când am mers şi 

m-a văzut viu, toţi s-au bucurat cu lacrimi. Apoi, de acolo am fost duşi 
la lucru. Doctorul ne-a sfătuit să mergem, măcar ieşim la aer. Într-
adevăr, am spus că accept să lucrez. Am văzut că deodată vine, să ne 
îmbrăcăm să ne ia, să ne luăm tot ce avem şi să plecam.

A.S.: Ce aveaţi părinte?
M.G.: Aveam haina cu care ne-a arestat paltonul şi haina care era 

pe noi.

A.S.: Să luaţi toţi ce aveţi şi să fiţi pregăti pentru drum?
M.G.: Ne-a dus la închisoarea din Gherla, primul popas. De la 

Gherla ne-a dus la Jilava, unde ne-a ţinut o luna de zile. La Jilava ne-a 
ţinut o noapte întreagă într-o încăpere care avea o baltă de apă, unde 
bărbaţii îşi făceau nevoia cea mică, stând acolo toată noaptea, după 
miezul nopţii avenit un ofiţer să ne vadă.

A.S.: Cu cine eraţi acolo?
M.G.: Eram mai mulţi, duşi din toate părţile, acolo se distribuiau 

camerele.
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A.S.: A venit să vă vadă?
M.G.: Da, acolo am ajuns ultimul la distribuirea camerei, unde se 

făcea de către ofiţerul de gardă, care apoi m-au întrebat că de ce sunt 
arestat, am spus pentru nimic. Cum partidul face aşa ceva, pentru 
nimic? Nu am făcut nimic, absolut. Atunci m-a luat la bătaie şi m-au 
bătut toţi câţi erau acolo, care cu lemn, care cu fierul cu care umbla în 
foc. Atunci dacă am văzut că este rău, m-am lăsat jos şi am spus vai 
inima mea. Atunci m-au lăsat.

A.S.: Paznicii aceştia vă băteau?
M.G.: Şi ofiţerul care era de serviciu, un locotenent pe care toată 

lumea îl ştia că e cel mai bătăuş, era un ţigan. Atunci mi-au dat dru‑
mul, ia-ţi hainele şi pleacă, că eram în pielea goală. Am luat hainele 
în braţe şi să plec, era noapte, după miezul nopţii. Când mă duceam 
încolo, garda a strigat: „Stai! Înapoi!”. Veneam înapoi, mergeam în 
altă parte, „Stai! Înapoi!”. Acum nu mai ştiam unde să merg, până o 
dată am nimerit, care era uşa unde intram spre cameră şi când am 
ajuns acolo, părintele Foişor deja era acolo şi ceilalţi ortaci de drum. 
„Ce ai stat acolo, ce o făcut cu tine?” Eu am zis: „Uite acum îi seara de 
Crăciun şi o trimis nişte cârnaţi, să mâncaţi şi voi. Uite aici la mine pe 
fund şi când am pus mana pe fund într-adevăr aveam vânătăi”.

A.S.: Chiar era Crăciunul, în ce an?
M.G.: Da, în 1959. Am stat acolo o lună de zile şi bătaia era permisă.

A.S.: Dar nu mai era nevoie de bătăi, eraţi condamnaţi. Cu ce 
oameni aveaţi de a face, pentru ce aceste bătăi?

M.G.: Toţi eram paşnici, pentru că stăteam de vorba în cameră şi ne 
întrebau ce aţi vorbit acolo şi dă-i cu bătaia.

A.S.: Părinte, să ne oprim puţin la aceşti paznici. Cum socotiţi, că 
nimeni nu le ordona să aplice aceste bătăi? Cum erau? Vă aduceţi 
aminte?

M.G.: Erau caralii îmbrăcaţi în haine de miliţieni.



140 Se r g i u So i c a

A.S.: Nu era nici un fel de posibilitate de comunicare în termeni 
umani?

M.G.: Nu, ştiu că la bătut, stam aşa de vorbă şi era un preot greco-
catolic Pali, din Oradea, care era condamnat la 18 ani, pentru că vor‑
bise de De Gaulle şi vorbise în societate, unde era cameră, sau într-o 
altă societate unde era lucru şi fiindcă la preamărit pe De Gaulle, spu‑
nând că e general, l-a condamnat la 18 ani. Acolo am ajuns şi cu el, la 
Jilava. Nu era în lotul nostru şi stând de vorba noi aşa... Ce faci acolo, 
ce complotaţi, ia vină tu de acolo şi îl duce pe el şi i-a dat 17 lovituri de 
bâte. Când a venit de mila lui am plâns toţi. Am aşteptat să ne cheme 
şi pe noi, dar s-a mulţumit cu cât la bătut pe el. De acolo am fost 
luaţi şi duşi la Galaţi. Acolo am stat vreo două zile într-o cameră mare, 
unde parcă era un amfiteatru, dar ni se spunea că acolo a fost capela 
bisericii romano-catolice de la închisoare, care era făcută într-o sală de 
primire a celor care treceau prin închisoare şi unde era altarul, acolo 
era WC-ul.

A.S.: Mi-a povestit unul dintre preoţi romano-catolici.
M.G.: Se cunoştea că a fost capelă, dar acum a fost transformată. De 

acolo ne-a dus în Deltă. Ne-a dus pe un bac şi am călătorit de la Galaţi 
până acolo trei sau patru zile pe bac, care era de fier şi care producea 
aburi, care veneau pe noi, jos.

A.S.: Era vara?
M.G.: Nu, când ajungeam acolo era deja iarnă. Apa picura pe noi 

ca ploaia, eram toţi uzi şi am ajuns la Periprava, care era un centru 
de unde ne distribuiau în alte părţi. Când am ajuns la Periprava, din 
hrana ce ne-a dat pentru drum, era nişte slănină râncedă şi cum am 
mâncat, poate cu poftă, m-a prins nişte friguri care mă zgâlţâiau şi 
săream de pe pământ până sus şi spuneam băieţilor: „Băieţi staţi aşa 
pe mine, să nu mai pot sări aşa sus şi puneţi sub mine nişte bâte de 
floarea soarelui, cu care făceam focul”. Fiindcă erau proaspete, numai 
atunci făcute, camerele în care stăteam noi şi pe jos era pământ şi 
intram aşa în pământ. „Puneţi ceva sub mine apoi lăsaţi-mă să mor.” 
Dimineaţa a venit după noi şi ne-a dus în altă parte, la Grind.
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A.S.: Eraţi cu părintele Tămâianu?
M.G.: Părintele Tămâianu a fost dus la Dorohoi sau nu ştiu, în păr‑

ţile Moldovei, undeva sus.

A.S.: Mai eraţi cu unul dintre preoţi?
M.G.: Eram cu Dărăban, cu Pali, cu Tăutu eram cu vreo 4 preoţi de 

la Oradea, de acolo ne-a băgat apoi pentru o lună de zile în carantină. 
Aşa carantină am dus, că atât am slăbit că nu puteam duce ciubărul, 
pe care îl foloseam noaptea, nu eram în stare să îl ducem.

A.S.: Ce mâncare era?
M.G.: Arpacaş şi mămăligă. De acolo, de la Periprava, ne-am împăr‑

ţit. Pe unii ne-a dus la Grind, o colonie înfiinţată numai de atunci.

A.S.: Vă socoteau sănătoşi şi buni de muncă?
M.G: Buni de muncă. Acolo într-adevăr am muncit la un bac, pe 

care l-am umplut cu porumb cules atunci iarna.

A.S.: Porumb? De unde porumb iarna? Fusese cules mai devreme 
sau mai târziu?

M.G.: S-a cules târziu şi îl căram la un bac care era destinat pen‑
tru Oradea, pentru fabrica de spirt. Spuneam că măcar bine că facem 
ceva, suntem şi noi întrebuinţaţi pentru un lucru bun.

A.S.: Mâncare ce primeaţi?
M.G.: Primeam 200 grame de pâine şi restul mămăligă. Mâncarea 

era întotdeauna aşa dimineaţa: cafea neagră, noi o vedeam neagră, 
dar cred că era orzoaică, iar la prânz primeam arpacaş, sau câteodată 
fasole, supă de fasole şi când era fasole, era cea mai bună mâncare. 
Am fost aşa… foarte slăbiţi şi o dată am văzut că ne aduce carne de cal. 
Vedeam cum îl aduce pe bietul cal numai oasele erau de el. Îl ducea cu 
trăsura, însă ne-am bucurat mult că ne-a folosit calul, ziceau dacă vom 
veni acasă, numai carne de cal vom mânca, pentru că nu întâmpina 
mari greutăţi la mestecat.

A.S.: Până atunci nu aţi mâncat niciodată carne de cal?
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M.G.: Nu.

A.S.: Şi atunci aţi mâncat pentru prima dată?
M.G.: Mi-a plăcut, era puţin dulceagă, dar le-a plăcut la toţi, dar era 

prea puţină.

A.S.: Am văzut la o măcelărie din Bucureşti, mi s-a părut foarte ciu‑
dat, dar am avut libertatea să nu cumpăr...

M.G.: De acolo am fost la altă colonie, la Strâmba, care avea o apă 
de băut foarte bună. Semăna cu apa minerală, că puteai să bei şi nu 
aveai nici un necaz. Eu întrucât nu puteam să mănânc varză, care era 
aşa de acră, sau gogonele care le fierbea şi erau aşa de acre, atunci în 
locul lor beam totdeauna apă. Aşa eram când nu mâncam toată ziua 
nimic, numai beam două găleţi de apă. Eram aşa la această colonie, 
că a dat Dumnezeu să dăm peste un medic care a făcut seminarul 
greco-catolic, dr. Gordan, care era pedepsit pentru 12 ani, fiindcă i s-a 
dus la învinuire că a lăudat medicamentele apusenilor şi a dezavuat 
pe cele ruseşti. Fiindcă era şef de promoţie, împreună cu el a luat alţi 
10 medici tot colegi cu el, din promoţia de atunci, a făcut un lot şi i-a 
pedepsit. Am avut noroc cu acel medic, care era un creştin adevărat şi 
care tot timpul cât a fost student a frecventat slujbele de fiecare dumi‑
nică, de la biserica Sfântul Iosif din Bucureşti, unde era student şi a 
fost şeful de promoţie, în toţi anii.

A.S.: Îi ţineţi cumva minte numele?
M.G.: Gordan Victor.

A.S.: Mai trăieşte?
M.G.: Da, se găseşte în Statele Unite şi este căsătorit cu o doctoriţă 

suedeză şi a avut doi copii, un băiat şi o fată.

A.S.: Deci i-a ajutat Dumnezeu până la urmă.
M.G.: Da, a fugit el peste graniţă, prins o dată şi judecat la 3 ani 

închisoare, apoi după un an de zile i-a dat drumul şi iar a fugit şi 
atunci i-a reuşit fuga.
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A.S.: De ce aţi avut norocul acesta, cu doctorul?
M.G.: Fiind că, cunoscându-ne şi ştiind cine suntem şi când l-am 

văzut a plâns, i-am zis: „Cum de aţi ajuns dumneavoastră aici?” Eu am 
plâns de nenorocirea că a ajuns, ca şi medic tânăr, că atunci absolvise 
în anul acela şi făcea serviciul la Bucureşti, serviciul de urgenţă. Era 
unul din cei mai buni medici. Diagnosticul lui era confirmat de toţi 
medicii. Ne mai aducea câte o coajă de mălai, de mămăligă, cum le 
găsea acolo după vase, le strângea şi le aducea să mâncăm şi noi cei 
de la Oradea.

A.S.: Deci acolo era, iarăşi, foame mare?
M.G.: În toate locurile a fost foamete mare, totdeauna am dus 

foame, că dacă aveam ce mânca nu mi-ar fi păsat de nimic, dar fiindcă 
şi foamea era…

A.S.: Ce aţi lucrat aici?
M.G.: Săpat porumb, sfeclă de zahăr.

A.S.: Agricultură?
M.G.: Agricultură, da.

A.S.: Unde?
M.G.: Asta era după Grind.
A.S.: Starea sufleteasca părinte, care era?
M.G.: Noi eram împăcaţi cu starea noastră sufletească şi rugăciu‑

nile erau tot timpul nostru de recreaţie, sau când veneam de la lucru.

A.S.: V-aţi rugat şi împreună?
M.G.: Da ne-am rugat împreună şi nimeni nu ne-a făcut nimic.

A.S.: V-aţi rugat şi pentru alţii?
M.G.: Da şi pentru alţii şi împreună cu părintele Prunduş şi cu alţii, 

am făcut cateheză cu preoţii ortodocşi, la meditaţie făceam un fel de 
liturghie şi făceam paraclisul, pe care ei îl ştiau pe de rost.

A.S.: Puteam vorbi de momente de ecumenism?
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M.G.: Da, erau toţi preoţii, mai ales cei din Regat toţi erau cu noi şi 
ne admirau felul de a munci, de a lucra.

A.S.: Comportamentul de ambele părţi era frăţesc, sigur se poate 
vorbi de aceasta?

M.G.: Da, un preot de aici din Ardeal, se retrăgea şi nu vroia să 
concelebreze cu noi, dar se vedea că nu ştia mai mult decât ceilalţi, 
însă cu cei din Vechiul Regat eram foarte bine şi cu călugării. Pentru 
călugări am toată stima şi unul dintre ei chiar a rămas filocatolic şi 
astăzi este tot aşa. El este la Târgovişte, este stareţul mănăstirii de la 
Târgovişte, fost profesor de teologie. Erau doi fraţi, tot călugăr, duceau 
o viaţă stând numai în picioare şi numai rugăciune, unul dintre ei a şi 
murit. După aceea, eu neputând să mai stau şi fiind bolnav cu inima 
m-au scos la muncă şi m-au trimis înapoi la Gherla, unde am stat 3 
ani.

A.S.: Când a fost părinte?
M.G.: În 1961, cred. Până în 1964 am stat la Gherla.

A.S.: V-au dus pe dumneavoastră şi pe alţii poate?
M.G.: Da, şi pe alţii, cei ce erau bolnavi cu inima.

A.S.: Aţi plecat la Gherla să vă lecuiţi?
M.G.: Să stăm pe cracă, aşa ziceam noi.

A.S.: Cum arătata craca?
M.G.: Era patul şi eu aveam dreptul ca să stau culcat toată ziua.

A.S.: Asta era o favoare?
M.G.: Da, o favoare. Aşa mi-a dat medicul, aşa am plecat de aici de 

la Oradea.

A.S.: Cu cine v-aţi întâlnit şi aţi stat în cameră la Gherla?
M.G.: Dintre preoţi am stat cu preotul Pop Ioan de la Târgu Mureş 

şi cu alt Pop Ioan de la Cluj, după aceea cu unii de la Bilbor. Nu eram 
chiar aşa de mulţi! După aceea cu unul din Timişoara care era călugăr 
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şi inginer, care deja e mort. În orice caz, acolo la Gherla, unde eram 
ultima dată, eram 70 într-o încăpere, care toţi eram bolnavi, însă eu 
aveam în grija mea pe toţi aceea care nu se puteau scula din pat. Eu 
m-am hotărât şi am cerut de la Dumnezeu putere ca să îi pot ajuta şi 
îi spălam când făceau treaba mare, îi aranjam, am fost un fel de infir‑
mier, am fost simpatizat de conducerea medicală pentru ajutorul pe 
care îl dădeam acelora cărora nu se puteau mişca din pat. Acum am 
uitat numele lor, dar părintele de la mănăstirea din Bistriţa, evreu fiind, 
adică un evreu care era cu noi şi care ajunsese acum la mănăstirea…

A.S.: Preotul Steinhardt?
M.G.: Da, fratele Nicolae era cu noi şi se ruga mereu cu noi, cu 

greco-catolicii. Credeam că va fi şi el greco-catolic, dar când l-am bote‑
zat, s-a botezat la ortodocşi.

A.S.: Părintele Lucas de la Blaj, a fost de faţă şi la botezat un frate 
sfânt din Moldova, ortodox.

M.G.: Da, însă el era tot în societatea noastră, filozofia o ştia a 
catolicilor.

A.S.: Cum era?
M.G.: Era prieten bun cu dramaturgul nostru mare, din Paris, 

Eugen Ionescu. Îi cunoştea toate operele; noi nici nu am auzim de ele, 
el ne povestea despre „Cântăreaţa cheală”, de „Scaunele” şi de piesele 
scrise de el.

A.S.: Dincolo de suferinţă, aceste prelegeri de înaltă intelectualitate, 
nu erau un fel de balsam pentru sufletul dumneavoastră, mai ales 
când veneau de la un creştin, un creştin din adopţie, prin voinţă, prin 
decizie cu atât mai mult.

M.G.: Erau şi erau foarte bune.

A.S.: Era de o mare modestie?
M.G.: Da şi tineretul era acela care ne forţa să facem Liturghie şi 

rugăciuni, şi spuneau nu vă temeţi de nimeni, noi suntem aici.
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A.S.: Care tineret?
M.G.: Tineretul care era cu noi. Erau dornici, nu ştiu ce s-a ales de 

ei. După ce ne-am despărţit nu ne-am mai întâlnit unii cu alţii.

A.S.: Erau tineri, ce au ajuns în închisoare după evenimentele din 
1956, erau studenţi?

M.G.: Nu, nu, erau elevi, studenţi; legionarii nu erau cu noi.

A.S.: Atunci de unde?
M.G.: De exemplu, cum se numeşte oraşul unde noi spunem că s-a 

rupt carul cu proşti?

A.S.: Caracal?
M.G.: Din Caracal, erau o clasă de elevi din clasa a 12-a, condamnat 

toţi.

A.S.: Ce au făcut?
M.G.: Se jucaseră prin pădure de-a rezistenţa, fără nimic.

A.S.: Aceşti tineri care poate nu erau credincioşi de acasă?
M.G.: Da, toţi au devenit credincioşi. Se rugau, făceau rugăciunile 

fără carte, se învăţa limba engleză, franceză, germană şi toţi învăţau 
toţi erau… şi istorie şi geografie.

A.S.: Cine mai era?
M.G.: Erau mulţi colonei şi generali şi profesori, medici.

A.S.: O atmosferă de religiozitate?
M.G.: Da, asta o fost tot timpul, conducătorii acestei atmosfere de 

religie era condusă de greco-catolici, în toate camerele.

A.S.: La Gherla era în acel timp, 1961–1964, erau episcopii noştri, 
sau au murit?

M.G.: Episcopii noştri erau aduşi de la Dej, erau aduşi acolo pe când 
ne eliberam, se vedea că ştiau şi i-am văzut în timpul când ne-a arătat 
filme, era acolo părintele Preasfinţitul Todea, Preasfinţitul Ploscaru, 
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Preasfinţitul Iuliu Hirţea, iar Preasfinţitul Cherteş rămăsese în Baltă, 
la Grind, până la sfârşit, acolo s-a eliberat.

A.S.: Părinte cam aşa a trecut anul 1961?
M.G.: Tot până în 1964, tot aşa am fost în afară.

A.S.: În 1964 se termina pedeapsa dumneavoastră?
M.G.: Nu, am ieşit cu decretul de amnistie.

A.S.: Când aţi ieşit cum a fost?
M.G.: Când am ieşit pe fiecare ne-a întrebat de ce am fost închişi şi 

m-a întrebat dacă mai ţin la greco-catolici. Toţi colegii mă invitau să 
tac şi să spun că numai ţin că pentru aceasta am fost pedepsit. Au zis: 
„Nu-i nimic o să mai stai aici.” Am zis: „Mă rog, stau şi m-am pus deo‑
parte.” Pe ceilalţi i-au eliberat şi atunci am stat deoparte ca să rămân 
mai departe, la închisoare.

A.S.: Deci jucau o comedie, că de fapt ştiau că trebuie să vă elibereze.
M.G.: Da, însă totuşi vroia să obţină de la noi consimţământul, că ne 

dezicem de ce a fost în închisoare. Nu, eu sunt închis pentru aceasta 
şi pentru aceasta stau mai departe, m-am dat deoparte şi toţi prietenii 
mei, care erau cu mine în celulă şi care intrasem deodată, toţi: „Ce 
s-a întâmplat cu tine?”, „Mă rog… ce o fi, o fi, eu nu pot să spun decât 
adevărul că da, nu mă leapăd de greco-catolicism, pentru că de asta 
sunt închis şi pentru asta rabd şi stau mai departe dacă trebuie.” După 
ce au ieşit ei afară, mi-au dat drumul şi mie. Însă, ei toţi au crezut că 
am rămas acolo.

A.S.: Când aţi ieşit, v-a întrebat unde vreţi să mergeţi?
M.G.: Da, ne-a întrebat, eu am spus în oraşul de unde am venit. Pe 

Fraţii Şcolari nu a vrut să îi lase nici cum să vină la Bucureşti înapoi, ci 
să meargă în comuna de unde sunt născuţi. Unii dintre ei au refuzat să 
meargă în alta parte, spunând: „De acolo m-ai adus, acolo să mă duci!”

A.S.: Care erau Fraţii Şcolari, mai ţineţi minte? Preasfinţitul 
Ploscaru vorbeşte despre un frate Tarciziu Raţă, cel care încă trăieşte?
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M.G.: Da, Tarciziu, tocmai el a fost acela care a refuzat să se întoarcă 
în altă parte, sau în comună şi era un… acolo văzuse electricitatea şi 
era electricianul închisorii şi a spus nu-i nimic, stau mai departe elec‑
trician, dacă nu mă lăsaţi, acolo eu nu mă duc. Au fost mulţi care s-au 
opus, după aceea au cedat să meargă în satul lor şi fratele Iustin a 
suferit foarte mult din cauză… e acum la Viena.

A.S.: Fratele Augustin din Bucureşti?
M.G.: A fost şi el, dar au fost toţi fraţii la închisoare.

A.S.: Părintele Sofian?
M.G.: Nu.

A.S.: Aţi ajuns din nou, la Oradea?
M.G.: Da, în 1964, luna lui aprilie, ne-a eliberat, ne-a dat o sută de 

lei, bani de tren. Ne-am cumpărat bilet şi am venit, eram morţi de 
foame, nu ne-a dat nimic. Am venit la Oradea, am stat la fratele meu 
şi la sora călugăriţă.

A.S.: La Oradea v-aţi căutat de lucru?
M.G.: Da, mi-am căutat de lucru. După mai multe peripeţii, am 

primit să fiu administrator la Liceul pedagogic, fosta Şcoală Normală 
Română Unită.

A.S.: Vă era cunoscut locul?
M.G.: Da, era cunoscut. Împreună cu directoarea, care venise nouă, 

am introdus încălzirea centrală, am făcut lambriuri peste tot.

A.S.: Aţi fost un administrator remarcabil?
M.G.: Da, a fost remarcabilă directoare, aşa că ei se datorează tot, 

însă noi ţineam la băieţi. Căutam ca să fie mâncarea cât mai bună la 
băieţi, dar şi la fete.

A.S.: Mai erau oameni de treaba împrejur?
M.G.: Da, apoi de aici m-am pensionat.
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A.S.: Cu părintele Tămâian, am senzaţia că ne apucăm de o nouă 
întâlnire cu el?

M.G.: Părintele Tămâian, după ce s-a întors în 1964, camera îi 
fusese ocupată de către un ofiţer de la Securitate şi după ce s-a întors 
acasă, a obţinut iarăşi camera. S-a dus la Primărie şi Primăria i-a dat 
celuilalt o altă cameră şi o ajuns din nou la camera lui. Iar eu stăteam 
pe la şcoală, nefiind căsătorit am stat pe la şcoală, mă culcam la şcoală, 
sculam băieţii. Regretam că nu mă puteam ruga cu ei, dar Securitatea 
era totdeauna acolo şi orice mişcare făceam, spunea directoarei, care 
a fost o directoare foarte bună, Piscoi Viorica, care m-a apărat tot‑
deauna împotriva lor, spunând că sunt aşa şi aşa, că mă port aşa şi aşa, 
sunt ca un părinte pentru şcoală, zi şi noapte sunt acolo şi este foarte 
mulţumită de modul cum mă comport şi cum jertfesc pentru şcoală. 
Am stat până în 1978, când m-am pensionat. Apoi, în 1978 a murit 
Preasfinţitul Iuliu Hirţea.

A.S.: Aţi fost în legătură cu dânsul de la eliberare?
M.G.: Tot timpul şi îl invitam acolo la internat la mine, la masă, să 

mai mănânce câte un prânz bun.

A.S.: Credeaţi că Biserica noastră va reintra…
M.G.: Noi cu asta, am spus, dacă ne întreabă cineva ce vorbim, 

Domnule noi suntem de părere şi dorim ca Biserica noastră să-şi 
revadă libertatea şi să putem ajunge şi noi să fim de folos neamului 
prin a creşte copilul şi de caracter.

A.S.: De la o vreme Securitatea vă urmărea, fără să mai intervină 
cam prin ani 1980?

M.G.: Mergeau în fiecare luni la părintele Tămâian şi la Preasfinţitul 
Hirţea, se prezentau câte doi.

A.S.: Dar deja se făceau liturghii peste tot, cu mai multe persoane.
M.G.: Nu, nu participau prea multe persoane; care cum putea. 

Preasfinţitul Iuliu făcea totdeauna acasă, însă cerceta pe toţi bolnavii 
care ştia că sunt bolnavi. Asta era a lui: cerceta ori de câte ori îl soli‑
citam, mergeam chiar noaptea la bolnavul cutare şi îl împărtăşea şi îl 
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dădea… se comporta foarte bine faţă de bolnavi, a fost trup şi suflet, 
când era cineva bolnav spunea: „Hai să facem!”

A.S.: Ştim puţin despre acest episcop al nostru, care nu a mai apu‑
cat să vadă Biserica noastră recunoscută, dar cum era?

M.G.: Foarte bun, încă aşa blând, aşa bun şi aşa învăţat Episcop, era 
numai Suciu, şi Suciu spunea aşa: „Nu mă tem de nici unul, numai de 
Hirţea şi citea cu mult drag articolele pe care le scria Hirţea.”

A.S.: Deci, „Nu mă tem”, în ce sens?
M.G.: În sensul de a fi depăşit ca şi preot, decât de Hirţea, care la fel 

era paşnic, bun prieten, ajuta pe oricine.

A.S.: Om cultivat?
M.G.: Om cultivat, un doctor în biblic, care cerea foarte multă învă‑

ţătură şi pricepere şi multă memorie, pe care o avea în deplin şi când 
asculta el ştirile, le reda fidel aşa cum erau spuse, o minte luminată, 
un suflet nobil, unul care se jertfea pentru celălalt frate a lui şi şi-ar fi 
dat chiar şi haina de pe el dacă trebuia, încă aşa Episcop nu am mai 
avut şi este păcat de el, că a plecat…

A.S.: A murit destul de tânăr.
M.G.: Da, el îşi făcea planul cum îşi va organiza Eparhia, pe cine îşi 

va duce pe lângă el şi cum să fie şi aşa mai departe, cum să ţină preoţii, 
cum să îi cerceteze, să îi ţină în frâu, ca să lucreze pentru Dumnezeu 
toţi. Aşa era el pentru că într-adevăr toata viaţa a închinat-o numai lui 
Dumnezeu şi mama lui ar fi voit să fie medic, pentru că ea era moaşa 
satului. Când a auzit că a plecat la Roma a fost tristă că băiatul ei nu 
s-a făcut medic, ci preot.

A.S.: Dar a rămas cu acea dragoste deosebita faţa de bolnavi.
M.G.: Da, dacă ai fi spus că este unul la Bucureşti care vrea să se 

spovedească, noaptea se punea pe tren şi dimineaţa era acolo. Era un 
suflet nobil, nobil şi odată nu te-ar fi jignit. Avea o voce aşa de frumoasă 
şi de blândă. A primit 5.000 de dolari şi şi-a făcut un apartament, tot 
pe strada aceasta Magheru, la nr. 48, casă care este făcută tocmai pe 
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proprietatea bisericii greco-catolice a seminarului şi toate casele sunt 
făcute de aici până la seminar, sunt făcute în grădina seminarului.

A.S.: Deci pentru dumneavoastră, privind toate casele sau 
locuinţele…

M.G.: Spuneam că avem un pic de suflet din ele. Da, lucrurile se 
schimbă. Eu mă bucur că totuşi stau în aceste case oameni, poate săraci.

A.S.: Poate aceste case folosesc mai mult, decât o grădină?
M.G.: Da, sigur.

A.S.: Poate dacă lucrurile erau normale, tot s-ar fi construit case?
M.G.: Nu cred, niciodată lumea nu cedează a lui şi oamenii sunt 

puţin egoişti. Ţin la ceea ce au şi nu cedează chiar dacă ştie că cuiva iar 
folosi. Aşa este omul, aici era instituţie şi instituţia nu poate înstrăina 
nimic, fără o lege oarecare, sau o permisiune a cuiva.

A.S.: Părinte, în concluzie, după aceşti lungi ani petrecuţi fie în 
închisoare, fie în ilegalitate cu gândul la Biserica noastră, la întregirea 
ei, la reîntregirea ei. 

M.G.: Întotdeauna o fost şi ne-am rugat pentru ea şi după ce am 
primit libertate, libertate de mişcare. Noi în 1987 ziceam: „Am des‑
chis pentru românii noştri pentru ca să aibă în limba lor Liturghie.” 
Am făcut în stilul romano-catolic şi am avut foarte mulţi la biserică 
veneau şi veneau şi se ataşau de noi şi acum după ce am primit, după 
1989, am făcut şi noi în curte slujba, după aceea ne-am mutat în sala 
de spectacole, care era tot a noastră, a greco-catolicilor, şi am cerut-o 
de la Primărie şi ne-a dat-o ca să facem Liturghie acolo, să nu facem 
afară. Astăzi am făcut încă o biserică nouă, care se datoreşte, toată, 
Preasfinţitului Vasile Hossu...

Pe mulţi acuză Biserica Catolică că nu au făcut nimic pentru evrei 
atunci când au fost deportaţi. Dar iată ce se întâmpla la Beiuş. Părintele 
Ordinarius de la Episcopia Oradea, fiind expulzat de către unguri în 
1940, a ajuns la Beiuş şi acolo a fost numit ca şi prepozit.

A.S.: Mai există acest părinte?
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M.G.: Nu, acest părinte a murit în 2 mai 1990; a fost paralizat. A stat 
paralizat 15 luni şi în 2 mai s-a stins din viaţă.

A.S.: De unde ştiţi aşa de bine data aceasta?
M.G.: Fiindcă eu l-am asistat aceste 15 luni, am fost cu el la spital, 

m-am culcat acolo, l-am îngrijit, i-am angajat încă două femei ca una 
să fie toată ziua cu el şi una toată noapte cu el.

A.S.: Aşa a fost acest interval despre care vreţi să îmi povestiţi?
M.G.: Da, şi înainte, nu numai atunci, pentru că noi… el mi-a fost 

mie profesor la şcoala normală, după aceea am lucrat cu el la Seminarul 
greco-catolic, ca şi rector.

A.S.: Cum se numea?
M.G.: Dr. Coriolan Tămâian, care avea două licenţe, una în teolo‑

gie şi una în filozofie, dar niciodată nu s-a scris titlul de doctor, decât 
Coriolan Tămâian, cum vedeţi pe uşă. Om simplu, dar de o bunătate 
rară. Şi încă un administrator, aşa ca acesta, încă nu am prins, care 
să aibă în suflet toate problemele unei instituţii, pe care o conduce şi 
unde să nu existe timp de repaus atunci când trebuia să rezolve lucru‑
rile instituţiei şi de când a ajuns el rectorul Seminarului, de atunci a 
introdus cina din 2 feluri de mâncare.

A.S.: Vorbiţi de seminarul din Oradea?
M.G.: Da, unde a fost el numit rector, în 1940, dar ungurii l-au expul‑

zat odată cu ceilalţi intelectuali din Oradea şi cu Episcopul ortodox. Iar 
Episcopul nostru greco-catolic despre care nimeni nu vorbeşte nimic, 
în timpul acesta fiind la Beiuş, care este reşedinţa de vară a episcopiei 
noastre, Episcopul Frenţiu, când s-a preluat Oradea, era la Beiuş, care 
nu a căzut sub ocupaţia ungurească, dar când a voit să vină acasă, nu 
a mai primit viza de intrare ca să-şi exercite mai departe misiunea de 
Episcop al Orăzii.

A.S.: Dar se socoteşte că lucrurile acestea se ştiu.
M.G.: Nu se ştiu. Nimeni nu vorbeşte despre aceasta, spune numai 

atât că episcopul Orăzii ortodox a fost expulzat, dar tot aşa a fost 
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expulzat şi el, dar el dacă era acasă îl expulza, tot cu vagonul, pentru că 
aceşti oameni au rostit cuvântări împotriva acelora care vreau să ne ia 
din teritoriul nostru, că se ştia şi s-a spus că nici o brazdă.

A.S.: Cine este atent, cine vrea să fie atent, în toate istoriile scurte, 
care sau scris despre Biserica noastră, întâlneşte acest adevăr, pe care 
dumneavoastră l-aţi spus acum, eu îl ştiam.

M.G.: Dar vedeţi că nicăieri nu se pomeneşte, toată lumea vorbeşte 
ca şi cum Oradea nu ar fi avut Episcop greco-catolic, dar Episcopul 
greco-catolic a fost expulzat, el nu a fost lăsat să vină acasă.

A.S.: Era când a venit la Blaj, Ioan Suciu, el a fost primit.
M.G.: Nu, Ioan Suciu a fost aici, era aici la Oradea.

A.S.: Pe Suciu l-au acceptat?
M.G.: Pe el nici nu îl cunoşteau, nu era cunoscut.

A.S.: Nu ştiau ce primejdie zace în aceste episcop?
M.G.: Dar pe episcopul greco-catolic, care vroia să vină acasă nu 

l-au mai lăsat, ceea ce înseamnă că şi el a fost un expulzat, nimeni 
nu vorbeşte despre el, vorbeşte numai de episcopul ortodox că a fost 
expulzat, dar celalalt a fost expulzat încă dinainte lui.

A.S.: Părinte să ne întoarcem la părintele Tămâian, noi pornisem de 
la ideea ajutorului evreiesc?

M.G.: Părintele Tămâian fiind la Beiuş, l-a expulzat, s-a dus unde 
era episcopul, la Beiuş.

A.S.: De acolo a coordonat acest ajutor mare, cum?
M.G.: El fiind adjunctul episcopului, el s-a ocupat cu toată adminis‑

traţia episcopiei, care era dincolo de graniţă: Stâna de Vale, pădurile, 
totul era dincolo. Aici la Oradea nu a rămas cu nimic, el fiind vicar 
general al episcopiei, la Beiuş, când a fost pogromul evreilor şi când a 
venit acea dispoziţie că toţi evreii să fie strânşi la un loc într-un ghetou, 
el a prezentat la primarul Beiuşului, unul Mureşan, tot greco-catolic 
şi i-a spus aşa: „Uite Mureşane, nu cumva să îţi dea Dumnezeu ţie să 
ai în gând ca să strângi pe evreii din Beiuş într-un ghetou. Tu să îi laşi 
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pe fiecare la casa lui, iar dacă totuşi te sileşte cineva, de cei din judeţ, 
fiecare să îşi aleagă evreu la care să meargă, dar ghetou să nu faci”. 
Aşa s-a întâmplat. Aşa că evreii din Beiuş, au fost scutiţi şi de munci 
şi de a-şi părăsi casa, sau de a-şi părăsi serviciul, de către acest preot 
Coriolan Tămâian, care era pe atunci vicar general al episcopiei greco-
catolice din Beiuş, împreună cu Episcopul Frenţiu. 

A.S.: Înţeleg şi pentru dumneavoastră personal, acest părinte 
Tămâian a însemnat foarte mult?

M.G.: Foarte mult, viaţa mea, fiindcă ne-am despărţit tot aşa, eu am 
ajuns administratorul seminarului, fiind dat afară de la Primărie, eu 
am ţinut legătura cu el, cu Tămâianu, fiindcă eram aproape consăteni, 
şi când a venit o dată aici, eu l-am dus la graniţă şi l-am ajutat să îşi 
ducă tot ce avea sau ce îi trebuia, pentru că mobila şi tot i-a rămas aici.

A.S.: Unde urma să plece?
M.G.: Când a venit să îşi ducă ceva, după ce a fost expulzat. Însă 

el aşa s-a comportat cu evreii, ca şi cu fraţii lui, fiindcă era şi coleg cu 
unii de la liceu. Când evreii din Beiuş şi din regiunea Bihorului nu au 
fost duşi în ghetou şi nimeni nu le-a făcut nici o şicană, asta datorită 
Bisericii Române Unite, celelalte Biserici nu au făcut.

A.S.: Părinte dar să ştiţi că şi în teritoriul ocupat de unguri, Biserica 
noastră, Iuliu Hossu a dat aceleaşi directive.

M.G.: În teritoriul ocupat de la Oradea, tot Biserica Greco-Catolică, 
prin administratorul Mangra Gheorghe, care sunt eu în persoană, am 
salvat o familie adusă chiar din ghetou şi am trimis-o în ţară şi acolo 
s-a salvat şi s-a întors înapoi acasă.

A.S.: Mai trăieşte cineva dintre ei?
M.G.: Trăieşte, dar sunt Israel, au plecat după aceea toţi, însă, am 

mai salvat 35 de studenţi, zişi studenţi de la Academia Agronomică din 
Budapesta, care au fost aduşi la mine la fermă cu aceea că vin să facă 
experienţă şi să lucreze în vara aceea la fermă, la mine. Eu am ştiut 
cine sunt şi le-am spus nu spuneţi nimănui ce sunteţi, sunteţi unguri 
studenţi şi aţi venit aici să lucraţi, aşa să faceţi…
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A.S.: Ce gând aveau, cei care i-au trimis?
M.G.: Cel care i-a adus era tot un greco-catolic, unul Torpe, care era 

dintr-un sat român, din Ungaria.

A.S.: Deci i-aţi salvat de la lagăr?
M.G.: Da, i-am salvat de la lagăr, aducându-i aici, cu toate că, deja, 

ceilalţi erau în lagăr şi au stat la mine la fermă. Eu i-am trimis tot 
câte cinci în fiecare zi, am scăpat două sau trei zile, dar s-au dus în 
România, aşa că toţi cei 35 de studenţi evrei, toţi în plină putere, au 
scăpat tot prin Biserica Greco-Catolică.

A.S.: Care ulterior s-au întors în Ungaria, aţi mai aflat ceva de ei?
M.G.: Da, sau întors, unul a venit la mine, unul din Debreţin şi mi-a 

adus o statuie a lui Moise şi a spus că: „Părinte, oricând aveţi ceva de 
lucru sau de făcut, vă rog să vă adresaţi la mine, că sunt un pantofar 
de mare preţ, în Ungaria.” Nu am fost niciodată la el.

A.S.: Dar bucuria de a salva atâtea vieţi?
M.G.: Ceilalţi nu s-au întors decât, unul singur aşa ca samarinea‑

nul, să îmi mulţumească. Dumnezeu să îi ocrotească pe toţi, însă toţi 
au fost salvaţi de regimul Antonescu, pe care unii dintre evrei, îl bles‑
tema şi fac rău, pentru că el nu a făcut ghetou, nu i-a dus peste Nistru, 
ci ia ţinut în ţară şi au fost salvaţi.

A.S.: Este foarte interesant că evreii unguri nu sunt supăraţi pe cei care 
i-au distrus, exterminat; dar evreii români îl acuză pe Antonescu de lucruri 
pe care nu le-a făcut, eu zic că din ne-ştiinţă, fiindcă mulţi din lume l-au 
căutat pe Moses Rosen, iar eu ştiu că în urmă cu ani în urmă, acest rabin 
de tristă amintire, nu l-au iubit evreii, s-a dus la mormântul Episcopului 
Iuliu Hossu pentru mulţumire, după care a uitat acum în anii aceştia în 
care Biserica Greco-Catolică ar fi avut nevoie de un cuvânt, de apreciere.

M.G.: Episcopul Suciu a salvat pe mulţi evrei dându-le acele certifi‑
cate de botez şi dispunând ca oricine se va prezenta dintre evrei la pre‑
oţii noştri greco-catolici, să le dea certificat de botez ca să fie scăpaţi, 
care pot să scape.
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A.S.: Unii dintre ei chiar au devenit catolici.
M.G.: Da, într-adevăr.

A.S.: Deşi era o chestiune convenţională, aprobată de Sfântul 
Părinte, ca să fie salvaţi evreii.

M.G.: Sfântul Părinte la fel, a dus 17 kilograme de aur la Hitler, ca 
să salveze pe evrei, aşa că Biserica Catolică a făcut tot ce a putut ca să 
îi salveze, celelalte nu, decât noi, acum catolicii. Suntem dezavuaţi de 
către celelalte culte, care nu au lucrat nimic pentru omenire, aici ne 
doare şi eu nu că acuz BOR, dar dacă într-adevăr ei ar fi fost creştini 
ne-ar fi permis să ocupăm bisericile noastre, să spună: „Domnule noi 
le lăsăm libere.” dar ei împreună cu mitropolitul Sibiului, s-au dus la 
ruşi şi le-a spus aşa: „Este acolo Biserică care este împotriva noastră? 
Biserica Greco-Catolică de care nu ne putem mişca, care ne stă în cale, 
desfiinţaţi-o şi treburile vor fi bune.” Este lucrul acestui mitropolit, pe 
care Dumnezeu …

A.S.: Pe care Biserica Ortodoxă îl socoteşte un mare Mitropolit.
M.G.: Însă viaţa lui o ştie multă lume, Dumnezeu să îl ierte pentru 

păcatele făcute şi pentru reaua comportare ce a avut pentru Biserica 
Unită.

A.S.: Părinte ar fi fost explicabil dacă nu ar fi avut biserici, ar fi avut 
prea mulţi credincioşi să accepte bisericile noastre, dar nu erau…

M.G.: În timpul ocupaţiei erau biserici ortodoxe în care nu aveau 
cine merge la ele, şi acele trebuiau să fie desfiinţate şi Episcopii noştri 
au dat dispoziţie credincioşilor greco-catolici ca să meargă la bisericile 
ortodoxe, unde nu merge nimeni să le salveze, aşa că noi totdeauna 
am fost salvatorii a celor neputincioşi, iar pe noi ne-au jertfit şi nici 
astăzi, cu toate că ştiu toţi că bisericile sunt ale noastre şi ne aparţin, 
însă, lucrează şi acum tot cu aceeaşi cu care a lucrat înainte. Episcopul 
Iuliu Hirţea, după ce a scăpat din închisoare a hirotonit o mulţime de 
preoţi, care teologi fiind în anul patru, nu au putut fi hirotoniţi din 
cauza desfiinţării Bisericii noastre şi după ce s-a eliberat, după 1964, 
a început ca să hirotonească. Hirotonirea se făcea în casa profesorului 
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Hossu Vasile, de pe Valea Drăganului, care astăzi a ajuns el Episcop, 
în locul Preasfinţitului Iuliu. Erau prieteni foarte buni, au crezut unul 
în altul şi i-a dat cheia de la casă, ca ori de câte ori va avea de sfinţit să 
aibă tot accesul la casă şi să deschidă casa şi să facă sfinţirea.

Preasfinţitul Hossu, încă când era pe Valea Drăganului, zicea „Prea 
mare casă mi-a dat Dumnezeu, nu merit eu aceasta.” El prin bunăta‑
tea ce o avea, prin comportarea ce o avut faţă de cetăţenii acestui sat 
şi unde era profesor, toţi sătenii când nu aveau ceva bani mergeau la 
profesorul Hossu: „Domn profesor ajutaţi-ne cu ceva bani!”, şi el care 
era celib, nu era cheltuitor, el nu bea şi de mâncat, mânca la interna‑
tul elevilor, la care era pedagog şi stătea cu ei de dimineaţa de la ora 
5, până seara când îi culca, aşa că a dat o serie de elevi, o generaţie 
de elevi, cei mai buni, care totdeauna el i-a felicitat după ce se pre‑
zentau la examenul de admitere la Cluj şi chiar prin Gazeta oficială a 
Ministerului Învăţământului a fost felicitat pentru munca ce depune, 
pentru creştea acestor copii într-un mod aşa de frumos. El era în fie‑
care zi de dimineaţa până seara cu copiii şi creştea copiii într-un carac‑
ter ferm curat, cinstit, credincios.

Deodată într-o noapte dealul sub care era casa zidită a lunecat peste 
casă şi a mutat tot ce a fost în jurul lui a dispărut, firul de apă ce susura 
spre casa lui a dispărut, calea ferată şi tot ce a fost a dispărut, toţi au 
pierit dintre cei care au ajuns în aceasta. Singurul care a fost salvat pe 
care Dumnezeu l-a salvat a fost el, şi el spunea: „Oare de ce m-a salvat 
pe mine”. La salvat ca să ajungă Episcop, care să lucreze mai departe, 
tot pentru Dumnezeu şi tot timpul cât a fost acolo, în acea comună, 
era tracasat de către Securitate, întrebat mereu că ce face profesorul 
Hossu, cum se comporta, nu vorbeşte de religie, toţi au ţinut cu el 
şi au spus se poartă foarte bine, e cel mai iubit profesor dintre toţi. 
Scăparea lui de sub această dărâmătură a fost o minune, nici o zgâri‑
etură nu a avut.

A.S.: Casa s-a dărâmat de tot?
M.G.: De casă nici nu se ştie unde a fost, nici hainele nu sau mai 

găsit nimic, nimic. Decât singur el, la aruncat peste pământ, peste 
tot, în vârful pământului şi acolo a stat şi nu ştia ce se întâmpla cu el, 
parcă îl simţea că îl plouă, că după această catastrofă a venit şi ploaia 
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şi a făcut aşa gălăgie că tot satul a auzit această alunecare de teren şi a 
venit toţi cu lămpi şi a strigat. Ceilalţi au murit şi vite în drumul acestei 
lunecări de teren. Singur el care rămas şi a rămas teafăr fără un pic de 
vătămătura, nici o zgârietură nu a avut. Aceasta noi toţi o consideram 
o minune şi este o minune pentru că el a lăsat o pereche căsătorită de 
profesori să se culce la el, în timpul cât stau la ore, peste săptămână, 
fără ca să le ia nimic, decât să se culce şi ei acolo. Şi fiindcă era luni şi 
venise de acasă, nevasta i-a spus bărbatului: „Aşa mi-a venit un dor de 
copii că mor dacă nu merg să îi văd.” Şi bărbatul: „Ce te-a apucat?…” 
şi aşa mai departe, că nu voia să meargă, a spus că: „Eu mor dacă nu 
mă duci acasă!”, şi seara s-au luat şi s-au dus acasă şi au scăpat. Aşa că 
Dumnezeu a făcut o minune, cu această casă şi cu cei care au fost…

A.S.: Preasfinţitul Hirţea s-a gândit la acest urmaş al său?
M.G.: Da, era luat în planul lui şi el şi părintele Andercău, care au 

fost condamnaţi împreună tocmai pentru că aceea că nu au divulgat 
pe Episcopi.

A.S.: Părintele Andercău unde este?
M.G.: Este în Satu Mare şi dacă mergeţi la Satu Mare.

A.S.: Deci trebuie să merg la Satu Mare.
M.G.: Da, aş dori să îl întâlniţi, aşa că toată lumea vorbeşte şi am 

auzit într-o predică vorbindu-se despre această situaţie a Preasfinţitului 
Hossu, că s-a dărâmat tot şi a rămas singurul om în viaţă pe care 
Dumnezeu la salvat fără nici o zgârietură, aşa că toţi credem că aceasta 
este o minune, fiind că atunci când vrea Dumnezeu să facă ceva cu un 
om, îl scapă de la cel mai mare necaz. Aşa la scăpat şi pe Preasfinţitul 
Vasile, al nostru, pe care Dumnezeu să îl ţină pentru că are aşa o com‑
portate frumoasă şi faţă de episcopul ortodox, încât se îmbrăţişează 
cu el, nu îi cere nimic, pentru că acela a spus: „Nu am putere să îţi 
dau.”, şi îl iubeşte şi îl cinsteşte şi când se întâlnesc fac împreună 
sfinţirile de cruci, de monumente istorice, sau la monumentele eroi‑
lor necunoscuţi, se duc împreună, fac slujbă împreună, pentru că atât 
pot să facă tot ce se poate, el este unul dintre aceia care îl prinde bine 
ecumenismul. A fost chemat în Austria împreună cu Preasfinţitul de 
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la Timişoara, Corneanu, s-au înţeles foarte bine şi împreună s-au dus 
să facă vizită Cardinalului care era internat în Austria şi i-a făcut un 
cadou o mitră de aur, brodată cu fir de aur. I-a făcut o vizită şi i-a adus 
cadou, s-au îmbrăţişat; este un adevărat creştin în înţelesul stric al 
cuvântului, nu numai că e ortodox sau ceva, dar e adevărat om al lui 
Dumnezeu, de aceea Preasfinţitul s-a întâlnit acolo, la ecumenism, 
unde a fost asistat de fostul Preşedinte al Austriei, care a prezidat şi 
s-au împăcat bine amândoi, ca doi fraţi.
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1.28. Maxim Virgil – preot

 
Preotul Virgil Maxim118

Date referitoare la preotul Virgil Maxim aflăm din dosarul de grup 
al preoţilor din Oradea, întocmit de Securitate. Documentele identifi‑
cate sunt: o autobiografie, un referat al Securităţii despre acest preot, 
o adresă a Direcţiei regionale de Securitate Crişana şi o declaraţie la 
ieşirea din închisoarea din Botoşani, din 1 iunie 1964.

Autobiografie119

Subsemnatul Virgil Maxim domiciliat în Oradea, str. prof. Parhon, 
nr. 7. M-am născut la 14 septembrie 1915 în comuna Someş-Uilac, 
judeţul Sălaj unde am locuit până în 1920 când familia s-a mutat în 
comuna Tihău din acelaşi judeţ.

Tatăl s-a numit Augustin Maxim de profesiune învăţător, mort în 
1947 în comuna Blaj unde s-a refugiat în 1940. A fost membru al 

118 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. IV, fila 61.
119 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. I, fila 42.
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Partidului Social Democrat. Mama, Maria Vaida, casnică, domiciliată 
în Blaj, judeţul Târnava Mică. Fraţii şi surorile: Victor Maxim, profesor 
la Şcoala de cooperaţie din Blaj, Valeria Maxim, profesor la Şcoala de 
cooperaţie căsătorită cu Gheorghe Faina, contabil la Magazinul de Stat 
din Blaj. Valentin Maxim, profesor la Şcoala elementară, ciclul II din 
comuna Micăsasa, judeţul Târnava Mică. Mărioara Maxim, studentă la 
Facultatea de Ştiinţe juridico-administrative din Cluj.

Mi-am făcut studiile primare în comuna Tihău. Studiile liceale la 
liceele din Zalău /cursul inferior/ şi Baia Mare /cursul superior/. Am 
un an de matematici la Facultatea de Ştiinţe de la Universitatea din 
Cluj şi şapte ani de Teologie, dintre cari doi la Oradea şi cinci la Roma.

După reîntoarcerea din Roma în Oradea, am ocupat următoarele 
posturi: administrator parohial al parohiei Oradea Grădini /1943–48/, 
director spiritual al elevilor din fostul Seminar român unit din Oradea 
/1943–48/, profesor de limba română /1944–45/, de limba italiană 
/1945–46/ şi de religie /1946–47/ la liceul Emanuil Gojdu. În acelaşi 
timp am avut ore şi la Liceul Oltea Doamna, Liceul comercial de băieţi 
şi la Şcoala profesională CFR Ateliere Oradea.

În politică am fost simpatizant al Partidului Liberal. Am fost în anul 
1946 candidat pe listele aceluiaşi partid. Am fost reţinut de Organele 
Securităţii publice pentru cercetări din Octombrie 1947 până în 
Februarie 1949 când fiind găsit nevinovat mi s-a dat drumul fără nici 
un fel de proces. În timpul cât am fost profesor, am fost înscris în 
Sindicatul profesorilor.

Pot da referinţe despre mine:
Tovarăşul Luţaş Dumitru, lăcătuş la Depoul CFR Oradea.
Tovarăşul Roman Nemeş, inspector în Ministerul Cultelor, domici‑

liat în Oradea, str. Petru Groza nr. 6.
Tovarăşul Coloman Seucan, profesor la Şcoala pedagogică de fete.
Tovarăşul Anastasie Târulescu, profesor la Liceul de băieţi nr. 1.
Tovarăşul Pop Antoniu, profesor domicilait în Oradea, str. 

Delavrancea, nr. 3.
Tovarăşul Gheorghe Costin, intendent la Şcoala pedagogică de băieţi.

Oradea la 29 august 1950
Virgil Maxim
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Referat120

18 III 1955

Cu propunerea pentru deschiderea dosarului de verificare asupra 
numitului Maxim Virgil funcţionar la fabrica de vopsele „Transilvania”.

Sus-numitul este născut în anul 1915 luna septembrie, ziua 14 în 
comuna Someş-Uilac, fiul lui Augustin şi Maria, originea socială mic 
burghez, tatăl său a fost învăţător. Studii Academia Teologică din 
Roma, de profesie preot greco-catolic, în prezent funcţionar la fabrica 
de vopsele „Transilvania”, din Oradea.

În anul 1921 urmează cursurile şcolii primare din comuna Tihan, 
unde absolveşte 4 clase, după care se înscrie la liceul din Zalău, unde 
termină cursul inferior. Între anii 1929–1933 urmează cursul superior 
al liceului din Baia Mare, unde îşi dă bacalaureatul. Între anii 1933–
1934 urmează un an Facultatea de Matematici din Cluj. Între anii 
1935–1937 urmează cursul Academiei Teologice din Oradea, iar între 
anii 1937–1942 pleacă în străinătate, în Italia la Roma, unde studiază 
la facultatea de teologie.

După reîntoarcerea de la Roma în anul 1942 ocupă următoa‑
rele funcţii: administrator parohial al parohiei Oradea /grădini/, 
aceasta între anii 1943–1947. Tot în acest timp era director spiritual 
al elevilor din seminarul român unit din Oradea, profesor de limba 
română, profesor de limba italiană la liceul Gojdu şi Oltea Doamna, 
unde funcţionează până în anul 1950 când se angajează la fabrica 
de vopsele „Transilvania”, în calitate de funcţionar unde se găseşte 
şi în prezent.

Din materialul informativ ce-l deţinem asupra sus-numitului reiese 
următoarele: Sus-numitul în timp ce a funcţionat ca profesor de reli‑
gie, educa elevii într-un spirit anti-democrat şi sprijinea elevii cu ten‑
dinţe reacţionare. Unii dintre aceştia îl vizitau la locuinţa sa, de exem‑
plu Mircea Zahiu şi Scurtu Aristid care în anul 1947 a fost reţinut 
pentru deţinerea de material explozibil; sus-numitul a fost membru 

120 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. I, filele 10–11.
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activ al Partidului Liberal Tătărescu şi în anul 1946 a figurat pe lista 
deputaţilor din Bihor al acestui partid.

În anul 1946 este reţinut de organele Securităţii Statului pentru 
deţinerea de material cu caracter fascist /cărţi, broşuri etc./ şi pentru 
activitatea politică din trecut.

În prezent din materialele ce le deţinem reiese că întreţine legături 
cu rudeniile celor arestaţi, iar din procesele verbale de interogatoriu 
luate de la numiţii Tocaciu Aurelia şi Costin Iosif reiese că în pre‑
zent este vizitat la locuinţă de elemente suspecte, ca Bădiceanu Nistor 
fostul şef al organizaţiei subversive „România Independentă”, care în 
anul 1948 a fost arestat şi condamnat la 5 ani închisoare. De aseme‑
nea numitei Tocaciu Aurelia, al cărui soţ este arestat pentru activitate 
contrarevoluţionară, a fost invitată la locuinţa sus-numitului unde i-a 
făcut promisiuni că o va ajuta din punct de vedere material şi manifes‑
tând în mod duşmănos contra regimului nostru.

Faţă de cele arătate mai sus şi pentru a verifica activitatea ce o des‑
făşoară în prezent, atât în cadrul obiectivului unde lucrează cât şi în 
afară şi dacă în prezent în relaţiile pe care le are cu diferita elemente 
suspecte, nu există ceva angajat.

Propun:
Deschiderea Dosarului de verificare asupra numitului Maxim Virgil

Lt. Bîrsan Pascu121

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Regională Crişana
Secţia a IV-a
Nr. 443/12.486 din 13.04.1962  Strict Secret

S.C. 1143
Către,

Direcţia Regională M.A.I. Crişana122

Secţia „C”

La adresa dv. Nr. C.3/27.506 din 9 IV.1962 referitor la numitul 
Maxim Virgil.

121 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. IV, fila 65.
122 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. I, fila 23.
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Vă restituim alăturat materialul trimis de dv. întrucât sus-numitul 
în anul 1959 a fost condamnat la 18 ani închisoare şi în prezent se 
găseşte arestat.

Şeful Secţiei IV-a
Cpt. De sec.

Bîrsan Pascu

Declaraţie123

Mi se cere din partea autorităţilor competente ale Penitenciarului 
Botoşani o reprivire şi reconsiderare critică a faptelor mele şi implicit a 
evoluţiei modului meu de gândire şi de judecare a realităţilor înconjură‑
toare, începând cu 23 august 1944 şi continuând de-a lungul anilor până 
în ziua de azi. Un curriculum critic deosebit, din care să se desprindă 
fapte şi lucruri, gânduri şi idei, exprimate şi neexprimate, care cu toată 
bună credinţa mea, m-au făcut să petrec în detenţie aproape jumătate 
din ultimii douăzeci de ani. Cred că cele aşternute pe hârtie vor fi inter‑
pretate altcum decât în 1952 când mi se spunea: „Dat fiind că dumneata 
ţi-ai făcut studiile la Vatican, ai o pregătire teologică, eşti cunoscut în 
străinătate, trebuie să fii un duşman al nostru”. În aceste cuvinte pe care 
nu mi le însuşesc, se ascunde toată tragedia acestor două decenii şi acel 
destin m-a urmărit şi mi-a otrăvit multe clipe din viaţă.

I. Pregătirea mea a fost teologică, cu studiile făcute în străinătate la 
Institutul De Propaganda Fide din Roma şi la Universitatea Gregoriană 
din acelaşi oraş. Paralel cu studiile teologice am continuat să-mi îmbu‑
nătăţesc cunoştinţele, în special în domeniul istoriei, şi am urmat tot‑
odată cursurile de arhivistică ţinute la Şcoala de Arhivistică din cadrul 
Archivului Vaticanului, studii despre care credeam că îmi vor fi de 
folos în ţară. Ca student am ţinut la Roma o conferinţă intitulată „I 
Romeni e la Santa Sede nel secolo XV” („Românii şi Sfântul Scaun în 
secolul XV”), care a fost tipărită de Ministrul Plenipotenţiar de atunci 
I. Petrescu Comen şi răspândită ca material de propagandă româ‑
nească în Italia. 

123 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. IV, filele 73–79.
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M-am reîntors la sfârşitul anului 1942 la Oradea – deşi părinţii mei 
erau refugiaţi la Blaj în urma Dictatului de la Viena – la cererea episco‑
pului Ioan Suciu care avea nevoie de elemente tinere pentru educaţia 
tineretului. Mi s-a încredinţat postul de Spiritual al elevilor de la Liceu 
şi Şcoala Normală, adăpostiţi în Institutul de educaţie pe care îl avea 
Episcopia Română Unită: „Seminarul Tinerimii Române-Unite” şi am 
fost numit preot al Parohiei Oradea Grădini, un cartier al Orăzii care 
cuprindea pensionari şi muncitori ceferişti, agricultori, etc.

Pe lângă îndeplinirea sarcinilor legate de cele două posturi, am 
colaborat an de an până în 1947 la publicaţia „Almanahul Tineretului 
Creştin” editat de episcopul Ioan Suciu, cu articole având caracter 
moral şi naţional. Această publicaţie a fost caracterizată mai târziu ca 
„fascistă” fără să-mi dau seama de ce.

Eram în plin război. Trupele sovietice în răsărit înaintau vertigi‑
nos iar în apus avea loc debarcarea în Africa şi mai târziu în Europa. 
Gândul meu, pe vremea aceea, era aţintit la clipa când Ardealul de 
Nord se va reîntoarce la România, fără să analizez şi împrejurările în 
care va avea loc această reîntoarcere. Credeam atunci că lucrurile vor 
continua pe vechiul curs al istoriei, întrerupt în anul 1938 odată cu 
instaurarea dictaturii regale cu întreg cortegiul de nenorociri abătut 
asupra ţării, mai ales din cauza războiului.

II. 23 august 1944 l-am primit cu multă bucurie, la fel ca şi data de 
6 martie 1945 când, de drept şi de fapt, Ardealul de Nord a intrat sub 
jurisdicţia legilor româneşti.

În toamna anului 1944 s-a redeschis Liceul românesc „Emanuil 
Gojdu” unde am fost numit – dat fiindcă vechii profesori nu se reîn‑
torseseră la Oradea – profesor de limba latină şi limba italiană, iar în 
anul şcolar 1946–47 profesor de religie greco-catolică.

Totodată s-au reînfiinţat şi reorganizat partidele politice şi eu în 
1945 m-am înscris în Partidul Liberal fiind candidat pe listele acestui 
partid în 1946 şi m-am dus în Comitetul Judeţean.

Care au fost motivele determinante ale înscrierii mele în acest 
Partid? Ele sunt legate de formarea mea intelectuală de atunci. De pe 
paginile istoriei, care cum se scria înainte, mi-a rămas întipărite în 
minte că tot ceea ce s-a făcut bun în istoria contemporană a României, 
se datoreşte Partidului Liberal. Unirea Principatelor, Războiul pentru 
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Independenţă, reformele agrare, Unirea Ardealul cu Ţara Mamă în 
1918, munca de propăşire economică şi culturală după Primul Război 
Mondial erau pentru mine tot atâtea motive pe care le vedeam legate 
de numele acestui partid. În programul său vorbea despre sprijinirea 
celor două Biserici româneşti şi luasem cunoştinţă despre o serie de 
subvenţii acordate Bisericii Unite printre care şi instituirea în 1935 a 10 
burse pentru studenţii în teologie care studiam la Roma. Nu vedeam, 
pe vremea aceea, o altă cale pentru redresarea Ţării decât programul 
liberal de sprijinire şi refacere a industriei, de sprijinire a comerţului 
şi a agriculturii, de încurajare a cooperaţiei, mai ales că citisem des‑
pre avântul economic al României în timpul ultimei guvernări liberale 
(1934–37) singura guvernare în care bugetul s-a soldat cu excedente 
în valoare de miliarde de lei investite în bună parte în construcţii de 
şcoli, şosele şi pentru asistenţă socială şi sanitară. Aveam convingerea 
că dacă nu imediat, peste puţin timp, date fiind resursele în valori 
umane şi materiale de care dispunea Partidul Liberal, va conduce din 
nou destinele ţării şi vedeam aici un sprijin pentru Biserica din care 
făceam parte. Tânăr fiind visam că vom putea ridica în parohia mea 
o biserică, casă parohială, sală de şedinţe şi bibliotecă pentru tineret, 
lucruri pe care le văzusem în apus. Dat fiindcă credincioşii mei erau 
săraci, le vedeam realizate toate acestea cu subvenţii de la Stat.

Am căutat însă tot timpul să nu-mi manifestez convingerile mele 
politice de la catedră. Căutam să fiu numai profesor iar ca diriginte 
ceream elevilor ca în conformitate cu dispoziţiile în vigoare care exclu‑
deau politica din viaţa elevilor, aceştia să nu frecventeze cluburile 
politice. Nu am reuşit în această direcţie dat fiindcă mulţi din elevii 
cursului superior – în special externii – nu ţineau seamă de directivele 
şcolare. Pe această linie am interzis elevilor din clasa a căror diriginte 
eram să nu frecventeze nici sediul Tineretului Progresist. Acest lucru 
împreunat cu lecţiile de Apologetică în care combăteam materialis‑
mul, a fost categorisit ca activitate antidemocratică în şcoală şi mi-a 
adus o detenţiune administrativă de un an, prelungită cu alte trei luni, 
din cauza evenimentelor din octombrie 1948 când a fost desfiinţată 
Biserica Greco-Catolică.

În primăvara anului 1947 au fost aranjate la Oradea serbările cu 
ocazia împlinirii a 25 ani de episcopat orădean a episcopului Valeriu 



167Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie

Traian Frenţiu, la care a participat şi Nunţiul Apostolic, Mons. Gerardus 
O’Hara. La şedinţa festivă elevi de-ai mei au recitat poezii. Tot în acest 
an s-a înfiinţat Asociaţia Româno-Americană la ale cărei manifestaţii 
am luat parte. 

Privind retrospectiv lucrurile, deşi în public şi mai ales de la catedră 
am căutat să nu-mi arăt convingerile intime, în sinea mea am avut 
o atitudine ostilă faţă de ceea ce se construia politic în tară, faţă de 
regimul democrat-popular care se instaura la conducerea ţării. Nu se 
vedea, doar se intuia această atitudine. La una din conferinţele profe‑
sorale în care se dezbătea situaţia unui elev care sculptase în bancă 
iniţialele I.H., am cerut – după o consfătuire cu directorul liceului – ca 
elevul respectiv să nu fie exmatriculat ci pedepsit numai cu mustrare 
scrisă şi cu repararea băncii.

Tot în această perioadă, vara anului 1947, am fost rugat, prin 
Episcopie, să merg la Eforie, la o tabără pentru copiii săraci moldo‑
veni, aranjată de Ajutorul Catolic American şi de Ministerul Sănătăţii. 
La plecare şi la întoarcere am trecut pe la Nunţiatura Apostolică, iar de 
la Ajutorul Catolic American am dus mai multe rânduri de haine pen‑
tru elevii de la şcoala primară din parohie. Nu i-am dat nicio impor‑
tanţă deosebită acestui fapt deşi, dată fiind atitudinea americană faţă 
de regimul din ţară am putut fi, şi de fapt am fost, interpretat tot ca o 
manifestare ostilă.

III. În octombrie 1948, deşi Decretul oficial pentru desfiinţarea 
cultului greco-catolic apare în decembrie, are loc înlăturarea Bisericii 
din care făceam parte din rândul confesiunilor recunoscute. Episcopii 
uniţi şi un număr de preoţi sunt arestaţi. Nu este cazul să descriu 
împrejurările în care a avut loc acest eveniment. Redau doar procesul 
meu sufletesc şi frământările prin care am trecut. Nu am înţeles nici‑
odată raţiunea acestui act fiindcă din orice punct de vedere l-aş privi 
nu găsesc niciun motiv care să pledeze în favoarea lui. Am luat în con‑
siderare faptul că Biserica Greco-Catolică recunoştea ca şef suprem al 
Bisericii pe Papa. Dar acest lucru îl recunoştea şi Biserica Romano-
Catolică, care a continuat să se bucure de libertate. Am luat în conside‑
rare doctrina Bisericii dar mari deosebiri, în afară de câteva puncte dog‑
matice, nu am găsit între Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică 
în atitudinea lor faţă de problemele ideologice ale marxismului. Nu 
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am întrevăzut şi nici nu întrevăd vreun motiv dogmatic care să mă fi 
determinat să fac un pas care, în afară de remuşcări de conştiinţă nu 
mi-ar fi adus nimic. Trecutul Bisericii Unite, contribuţia ei la trezirea 
conştiinţei naţionale, la înfiinţarea primelor şcoli româneşti, luptele 
pentru păstrarea fiinţei româneşti în Ardeal începând cu Inocenţiu 
Micu-Klein din secolul al XVIII-lea şi continuând până în zilele domi‑
naţiei hortiste în Ardealul de Nord în perioada 1940–44, erau tot atâ‑
tea motive care îmi spuneau că poate actul din Decembrie 1948 va fi 
revocat odată şi odată de aceiaşi autoritate care l-a emis.

Am fost deci un nemulţumit. Dar deasupra planau rigorile legii şi 
am căutat să-mi ascund această nemulţumire. Luasem cunoştinţă de la 
fostul Vicar al Episcopiei Augustin Maghiar despre ultimele dispoziţii 
luate de superioritatea bisericească dintre care, acelea care mă priveau, 
era că se poate celebra Sf. Liturghie şi în casa proprie, în orice timp 
al zilei. La mine acasă am celebrat în mod particular Sf. Liturghie în 
anul 1949. La vreo 7–8 a asistat şi gazda casei unde locuiam, o doamnă 
în vârstă de 70 de ani, lucru care s-a aflat mai târziu. Tot atunci la 
insistenţele unui prieten i-am botezat copilul. Faptele acestea au fost 
clasificate drept instigaţie împotriva ordinii sociale constituite. Nu o 
dată însă mi-am manifestat nemulţumirea, deşi reţinută, pentru des‑
fiinţarea cultului greco-catolic. Îmi reamintesc de o plimbare făcută 
prin podgoriile de pe dealurile Orăzii, împreună cu Păr. Gavril Stan 
când se auzeau în depărtare clopotele de la bisericile oraşului şi când 
am exclamat cu destulă amărăciune: „Se aud clopotele de la biserici! 
Când oare vor suna şi clopotele bisericii noastre?”. Un fapt mărunt pe 
care îl amintesc fiindcă a fost reţinut la dosar.

Societatea orădeană cu care am întreţinut anumite relaţii era destul 
de restrânsă. Din ea făceau parte câţiva profesori, colegi de pe timpul 
când predam la Liceul Gojdu sau la Liceul Comercial, câţiva preoţi şi 
o parte din foştii mei elevi. Din rândurile lor desprind pe: Păr. Gavril 
Stan şi Păr. Coriolan Tămâian. Faţă de amândoi am avut un deosebit 
respect şi afecţiune fiindcă mi-au fost profesori înainte de a pleca la 
Roma, mi-au fost Rectori la Seminar după reîntoarcerea mea de la stu‑
dii şi datorită lor am ajuns să-mi fac studiile la Roma. Două persoane 
cu care m-am înţeles totdeauna bine având o cultură generală, în afară 
de cea de specialitate. I-am vizitat şi m-au vizitat, într-o măsură mai 
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mică Păr. Stan, şi am discutat multe probleme din toate domeniile cu 
dânşii. Ţin însă să fac remarca că niciodată, vreunul sau altul, nu m-au 
îndemnat să săvârşesc ceva, iar dacă anumite fapte de ale mele au fost 
penibile, acest lucru mi se datoreşte exclusiv mie. Remarc de aseme‑
nea că o serie de fapte pentru care au fost acuzaţi şi dânşii de uneltire 
împotriva ordinei sociale, nu le-am cunoscut decât după proces, în 
timp ce am ajuns în aceiaşi celulă sau în timpul procesului.

Despre Păr. Stan am vorbit mai sus. Dânsul a fost acuzat de omisi‑
une de denunţ în legătură cu hirotonirea în secret, de Episcop, a Păr. 
Iuliu Hirţea.

Cu Păr. Coriolan Tămâian, după reîntoarcerea din detenţiunea de la 
Sighet în toamna anului 1955, am avut mai multe conversaţii.

Din multele discuţii, din care cea mai mare parte din domeniul isto‑
riei sau literaturii sau despre locuri şi persoane pe care le cunoşteam, 
amintesc acelea care se refereau la chestiuni religioase. Opinia mea 
personală a fost ca un alt Decret al Guvernului ar putea anula Decretul 
de desfiinţare a Bisericii Unite. Eram în anii 1955–1956 când plana un 
suflu de destindere şi se zvonea că vor apărea o serie de Decrete, aşa 
cum a fost acela care desfiinţa cotele de cereale în agricultură şi insti‑
tuia regimul contractărilor benevole. Îmi amintesc precis de discuţia 
avută în acest sens, în care afirmam că noi nu putem şi nici nu trebuie 
să acţionăm în vreun mod fiindcă s-ar putea să apară acest Decret, 
aşa cum se vorbea până şi în cercurile Bisericii Ortodoxe. Mi-a făcut 
impresia că şi dânsul ar fi de aceiaşi părere.

În această ordine de idei la o altă convorbire mi-a spus că a fost la 
Curtea de Argeş unde se aflau cu domiciliu obligatoriu foştii Episcopi 
ai Bisericii Unite: Iuliu Hossu, Alexandru Rusu şi Ioan Bălan. Nu mi‑a 
relatat nimic despre cele discutate în afară de faptul că sunt bine şi că 
ar aştepta şi dânşii să se reîntoarcă la reşedinţele lor. Sperau şi dânşii 
într-o revenire asupra Decretului de desfiinţare a Bisericii Unite mai 
ales că Episcopul Rusu ar fi avut convorbiri cu mai mulţi inspectori 
din Ministerul Cultelor şi cu alte persoane sus puse.

Cu această ocazie mi-a amintit că în toamna anului 1948, înainte 
de desfiinţarea Bisericii Unite, la cererea Episcopului Valeriu Traian 
Frenţiu, şi fără voia dânsului, a fost numit Episcop Auxiliar. Datorită 
faptului că nu şi-a dat consimţământul pentru această numire, iar pe 
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de altă parte datorită evenimentelor din toamna anului 1948, nu a fost 
consacrat episcop.

Între timp au avut loc o serie de arestări a unor preoţi la Cluj, Baia 
Mare, Satu Mare, cu procesele şi condamnările respective, care m-au 
făcut să fiu circumspect şi prudent în conversaţii, ocolind orice subiect 
în legătură cu Biserica.

La acest punct nu pot să nu confirm că am fost complect străin 
de răspândirea la Oradea a Memoriului foştilor episcopi greco-cato‑
lici care cereau Guvernului, în 1956, legalizarea cultului greco-catolic, 
lucru care a apărut clar la dezbaterile procesului în iunie 1959. Nu am 
primit niciodată, de la nimeni, însărcinarea de a răspândi Memoriul 
în rândurile intelectualilor din Oradea!

Unul dintre cei mai buni prieteni, prof. Gheorghe Kiss, în declara‑
ţiile sale, spune că nu a luat cunoştinţă niciodată de acest Memoriu. 
Recunosc însă, aşa cum a declarat şi dânsul, că mi-am manifestat 
regretul pentru faptul că Biserica Unită nu se bucură de libertate aşa 
cum se bucură celelalte culte. La întrebarea scrisă ce i-a fost adresată, 
dacă am criticat stările de lucru din ţară şi regimul, a răspuns negativ. 
A menţionat însă că în cadrul unor discuţii purtate pe marginea ziare‑
lor am afirmat că unica persoană care va salva Franţa nu poate fi alta 
decât Generalul De Gaulle. Da, este adevărat că am făcut această afir‑
maţie în iarna anului 1957 comentând un articol din ziarul L’Humanité 
în care se scria că anumite cercuri politice agită stafia generalului, la 
care am adăugat că probabil numai el va putea pune capăt crizei poli‑
tice din Franţa şi să termine odată cu acele căderi repetate de Guverne.

Faţă de alte persoane care căutau să aducă în discuţie teme poli‑
tice sau confesionale, răspunsul meu era că nu ştiu mai multe decât 
scriu ziarele, iar în legătură cu problemele religioase, că nu mă inte‑
resează dat fiindcă mă simt bine ca simplu credincios al Bisericii 
Romano-Catolice.

IV. După reîntoarcerea mea în ţară, am purtat corespondenţă cu o 
serie de persoane din Italia şi Franţa. În timpul acelor ani petrecuţi 
la Roma am legat prietenii cu tineri din multe părţi ale lumii cărora 
însă, cu excepţia unui grec din insula Corfu, Anton Vamvacaris, nu 
le-am scris niciodată. Cei cărora le-am adresat scrisori sunt doi din foş‑
tii mei superiori: Mons. Iosif Mojoli şi Mons. Angelo Dell’Acqua, trei 
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din foştii colegi de cămin: Cornel Capros, Gheorghe Cosma şi Vasile 
Zăpîrţan şi unui fost elev, plecat din ţară cu paşaport în 1947: Zeno 
Vlad.

Mons. Angelo Dell’Acqua care în 1937 era substitut la Secretariatul 
de Stat al Vaticanului (în terminologia curentă: ministru adjunct) 
fusese Rectorul Colegiului cămin Pio Romeno în primul meu an 
de studenţie. I-am scris o singură dată în 1945 sau în 1946 lucruri 
mărunte în legătură cu postul pe care îl ocupam şi cu activitatea pe 
care o desfăşuram. Mai târziu i-am trimis numai salutări în scrisoarea 
adresată Mons. Iosif Mojoli sau în cea adresată Păr. Gheorghe Cosma. 
De la dânsul am primit o scrisoare scurtă.

Mons. Iosif Mojoli, funcţionar superior la Congregaţia Pro Ecclesia 
Orientali, i-am scris în 1947. Îi descriam printre altele starea din 
Parohia Oradea – Grădini şi i-am cerut să-mi facă rost, dacă va avea 
posibilitatea de un fond pentru construcţia unei biserici. Nu am pri‑
mit niciun răspuns la scrisoarea mea. Între timp am fost arestat şi la 
eliberarea din februarie 1949 am auzit că a trimis Episcopiei, pentru 
mine, suma de 1.043.000 lei (în leii după prima stabilizare). Banii au 
fost contabilizaţi în scriptele Episcopiei, dar nu s-a făcut nimic din 
cauza evenimentelor din 1948.

Lui Cornel Capros i-am scris în anii 1949–52 mai multe scrisori, 
pe timpul când era Rector la Institutul „Le foyer franco-roumain” din 
Paris. Am primit, pe lângă răspunsuri, 3 pachete cu medicamente şi 
obiecte mărunte. Actualmente dânsul este la Roma şi se ocupă cu cer‑
cetarea Arhivelor Romane în vederea copierii documentelor care pri‑
vesc istoria României. Părintelui Gheorghe Cosma i-am scris în 1945 
şi mai târziu în 1954–57 la Paris, fiind succesorul lui Cornel Capros. 
Am primit de la dânsul 2 pachete cu stofă şi alte mărunţişuri. Lui 
Vasile Zăpîrţan i-am scris o singura dată la Paris şi am primit răs‑
puns printr-o singură carte poştală. Lui Zeno Vlad i‑am scris de mai 
multe ori. În prezent este la Paris şi după terminarea studiilor juri‑
dice ocupă un post de director adjunct la filiala Băncii Anglo-italiene 
din acel oraş.

Toată corespondenţa purtată a fost prin poştă. Nu le-am scris nicio‑
dată lucruri care să defăimeze stările de la noi. Din cele scrise de dân‑
şii am aflat şi despre alţi foşti colegi de cămin care sunt prin diferite 



172 Se r g i u So i c a

oraşe din lume ocupându-se cu asistenţa spirituală a coloniilor de 
români de acolo.

Mi s-a imputat, despre ultimii patru români, că sunt elemente con‑
tra-revoluţionare. Mărturisesc că nu mi-am pus niciodată această pro‑
blemă iar despre ultimul, Zeno Vlad, care este unicul fiu la părinţi, 
nădăjduiam că se va întoarce în ţară.

V. Am aşternut pe hârtie fapte, consemnări şi gânduri care îmi apar‑
ţin, pe care le-am săvârşit sau la care am luat parte, omiţând înadins pe 
acelea de care am fost acuzat însă nu-mi aparţin fiindcă nu-mi doresc 
să judec pe nimeni ci să-mi asum şi de-i cazu ceea ce este al meu.

Mi se cere să privesc critic trecutul şi să-mi definesc atitudinea pen‑
tru acel trecut, pentru prezent şi pentru viitor. Răspunsul la această 
întreită întrebare îmbracă două aspecte: unul religios şi altul politic.

Pentru trecut, sub aspectul religios, am fost un nemulţumit pentru 
măsurile luate care au dus la desfiinţarea Bisericii Unite. O nemul‑
ţumire manifestată în conversaţii, şi mai puţin prin fapte, dar totuşi 
manifestată. Nu am găsit raţiunea desfiinţării cultului unit în compa‑
raţie cu libertatea celorlalte culte.

Sub aspectul politic, o atitudine ostilă, generată de primul aspect, de 
adeziunea mea la Partidul Liberal, de convingerea că nu se va putea face 
nimic pentru redresarea ţării din ruinele războiului. O atitudine ostilă 
mai accentuată la început, strâns formală apoi în rezervă şi expectativă.

Pentru prezent: sub aspect religios, să nu mai caut raţiuni pe care 
nu le pot găsi, să nu cred sau să nădăjduiesc că se va reveni asupra 
actului de mai sus şi să mă consider, aşa cum făcusem şi în trecutul 
apropriat, un simplu credincios catolic, cu exerciţiul cultului garantat 
de Constituţie.

Sub aspectul politic, o denunţare a rezervei şi a expectativei şi o 
recunoaştere cinstită că m-am înşelat în previziuni. Nu numai că 
ruinele războiului au fost înlăturate dar toate domeniile de activitate 
cunosc o înflorire ne mai întâlnită în istorie, cu propăşiri care o să 
situeze Ţara alături de cele mai însemnate ţări din lume. Republica 
Populară Română posedă azi o industrie judicios distribuită în toate 
regiunile, o agricultură ştiinţifică cu randament din ce în ce mai mare, 
se ridică construcţii la oraşe şi sate, a crescut şi cota nivelului de trai 
al întregului popor.
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Veniţi de peste hotare, bărbaţi politici, oameni de ştiinţă şi artă, scri‑
itori, ziarişti, turişti, vorbeau cu toţii de multiplele realizări pe care le 
admiră în tot locul, de înflorirea economică şi culturală a Patriei noas‑
tre şi de progresul continuu care se observă pe meleagurile noastre. 
Plecaţi peste hotare, oamenii noştri de ştiinţă şi cultură ne reprezintă 
cu competenţă, arta românească este aplaudată şi admirată, delegaţii 
noştri la întâlnirile internaţionale sunt aleşi în comitetele de condu‑
cere şi cuvântul lor este ascultat şi luat în consideraţie. România, prin 
prezenţele ei se impune pe toate continentele lumii. În trecut mer‑
geam numai noi să învăţăm de la alţii, în prezent, vor să înveţe de la 
noi chiar şi aceia de la care noi învăţam în trecut. Tuturor care m-au 
întrebat cum de a fost posibilă o dezvoltare atât de rapidă şi multilate‑
rală, li s-a dat un singur răspuns: mijloacele de producţie au trecut în 
proprietatea întregului popor şi totul se conduce după un plan întoc‑
mit ştiinţific şi urmărit îndeaproape de Partidul Muncitoresc Român. 
Şi de fapt nu există o explicaţie decât aceasta.

Pentru viitor, ca cetăţean loial, dacă mi se va da posibilitatea, în orice 
post, voi căuta să aduc şi aportul meu la mersul înainte al Ţării. Nu am 
niciun gând precis fiindcă mâine, nu mi se poate lua în considerare 
decât diploma de absolvire a liceului şi eventual studiile de arhivistică. 
Cred însă că un loc de muncă se găseşte pentru toţi, după cum cred că 
toţi aceia care se găsesc în situaţia mea, în mod practic, numai la locul 
de muncă pot da dovadă de loialitatea lor.

Botoşani, 1 Iunie 1964.
Maxim Virgil
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1.29. Marian Nicolae – Ember
Marian Nicolae – Ember conform Fişei Matricole Penale din 14 mar‑

tie 1953, nr. 4124, de la penitenciarul Oradea, s-a născut la data de 1 
decembrie 1912, în localitatea Moftinul Mic, din părinţii Petru şi Maria. 
La data arestării era preot în Mădăras şi avea cinci băieţi şi două fete.

Conform Fişei Matricole a fost arestat la data de 19 august 1952, 
de către Parchetul Militar Oradea, cu mandatul de arestare nr. 328 
din 1953, pentru fapta instigare, conform articolului 327, Cod Penal. 
Descrierea faptei a fost: „a făcut propagandă între oameni în legă‑
tură cu vremurile superstiţioase”. A avut proces la Tribunalul Militar 
Oradea care cf. Hotărârii Judecătoreşti nr. 433/53 a fost condamnat la 
3 ani închisoare, pentru fapta instigare, perioada: 25 august 1952 – 23 
august 1955. În Fişa Matricolă este semnală o ieşire provizorie la dat 
de 13 noiembrie 1953.

„Pelerinajul” preotului Nicolae Marian
în închisorile comuniste

– Arestat: 19 august 1952.
– Penitenciarul Oradea:25 august 1952 – 10 iulie 1953.
– Penitenciarul Jilava: 10 iulie 1953 – 18 august 1953.
– Penitenciarul Piteşti: 18 august 1953 – 13 noiembrie 1953.
– Eliberat: 13 noiembrie 1953.
– Total ani detenţie: 1 an si o lună.

124 http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
E/E%2001.%20Eana%20-%20Ezner/Ember%20Nicolaie%20P/index.php, în data 
de 27.08.2013.
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Interviu cu preotul Nicolae Marian (Ember)125

Aurora Sasu: Să vă prezentaţi.
Marian Nicolae: Sunt preotul Marian Nicolae, născut în Moftinul 

Mic, Judeţul Satu Mare, la 1 decembrie 1912. 

A.S.: Părinţi să îi pomenim, cum se numeau?
M.N.: Da, Petru Ember, eu mi-am schimbat numele între timp, am 

luat numele mamei Marian. 

A.S.: Pentru că părinţilor le-au fost schimbat în nume de unguri?
M.N.: Da, ne-au maghiarizat între timp, probabil că tata o fi făcut 

ceva vitejii la armată şi Ember vodhi, apoi l-a numit Ember. Şcoala 
primară am făcut-o, fiindcă tata CFR-ist a fost mutat lângă Oraşul 
Nou, judeţul Satu Mare, deci şcoala primară am făcut-o, doi ani, în 
ungureşte.

A.S.: Eu nu ştiu unde e Oraşul Nou?
M.N.: În oşenime.

A.S.: Da, Oraşul Nou, aşa se cheamă?
M.N.: Da, şcoala am făcut doi ani în ungureşte, apoi a fost transferat 

tata în Moftinul Mic ca şi cantonier la CFR şi m-am mutat la canton, 
la doi kilometri de Moftin şi am făcut şcoala primară şi am continuat 
clasa a III-a pana la a V-a, în satul natal.

A.S.: Aţi terminat şcoala primară?
M.N.: Liceul l-am făcut la Carei, cinci clase din cauza sărăciei în care 

erau părinţii mei, pentru că aveam nouă fraţi, deci eu am fost al zece‑
lea, a trebuit să mă mut la Satu Mare, pentru că acolo aveam o mătuşă 
care m-a întreţinut la Liceu. Dar până ce am putut face formele, cam 
luni de zile a trebuit să mă deplasez cu trenul de la Moftinul Mic.

A.S.: Aţi făcut naveta, care a devenit un mod obişnuit de viaţă?

125 Arhiva personală Emanuel Cosmovici, Interviu realizat de Aurora Sasu.
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M.N.: Da, cei doi ani de la liceu i-am făcut la Satu Mare, la Liceul 
Mihai Eminescu, am terminat liceul în 1932.

A.S.: A fost un curaj din partea părinţilor, că având zece copii să vă 
trimită la şcoală.

M.N.: Da, pentru că părinţii mei au fost sfătuiţi de un învăţător din 
satul meu natal, Raţiu Ioan, care a fost învăţător şi director în satul 
meu natal şi a sfătuit-o pe mama ca să mă trimită la Liceu. Terminând 
liceul, în primul an, dorinţa mea a fost să vin la Teologie. În primul 
an, nu am fost primit din cauza unor împrejurări locale, Preasfinţitul 
Frenţiu a avut prea mulţi preoţi şi atunci în anul I nu am fost primit, 
din diferite motive, nu le cunosc. Totuşi aveam în satul meu natal un 
preot Gheorghe Mureşan care a fost un erou, pentru că s-a împotrivit 
Hajdudorog-ului, cred că cunoaşteţi istorie, nu trebuie să amintesc 
amănunte. În al doilea an 1933–34, am fost primit la teologie şi am 
făcut şase ani de teologie. Deci noi am fost prima serie cu şase ani şi 
într-adevăr am făcut, nu şase ani, ci cinci ani şi jumătate.

A.S.: Nu am mai întâlnit aşa ceva, la Blaj nu era aşa.
M.N.: La Blaj nu era aşa.

A.S.: Modelul latin?
M.N.: Da, probabil, doi ani de filozofie şi patru ani de teologie. Fiindcă 

ne-am făcut examenele în vara lui 1938, Preasfinţitul Frenţiu ne-a admis 
să absolvim cu cinci ani şi jumătate, dar a ţinut foarte mult ca să facem 
şase ani de Seminar, pentru că în seminar primei educaţie cea de viitor 
preot care se cerea. În 1939 multe amănunte… nu trebuie cred să spun.

A.S.: De acum încolo de la 1948 încoace, vrem amănunte.
M.N.: În 1939, am fost hirotonit preot căsătorit, m-am căsătorit o 

învăţătoare educatoare foarte bună catolică, din Cehalul românesc, de 
lângă Tăşnad.

A.S.: Acolo aţi fost numit?
M.N.: De acolo era soţia, am fost numit în Sâmbăta, în judeţul Bihor, 

Sămbăşag, îi zicea, dar acum aşa îi zice Sâmbăta. Fiindcă soţia mea 
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era învăţătoare, tot în judeţul Bihor, dar la o distanţă mare, am cerut 
Episcopului meu să mă numească undeva aproape să fiu aproape de 
soţie. Am stat la Sâmbăta nouă luni, după care am fost numit la Dijir, 
în plasa Marghita şi acolo am stat nouă luni şi în 1940, înainte cu o 
lună de ce au venit unguri să ocupe Ardealul, am fost numit preot 
al doilea la Tăşnad, Protopopiat, ca ajutor la protopopul Mihuţ Ioan. 
Acolo am stat tot nouă luni, când o venit ungurii protopopul s-a retras, 
a fugit în Iaşi şi eu am rămas ca şi administrator protopopesc nouă 
luni, dar fiindcă eram tânăr şi fără experienţă au numit la Tăşnad un 
alt preot care a fost şi protopop şi eu am fost numit două săptămâni la 
Sâncrai, ca să încurajez pe credincioşii români, care erau maltrataţi de 
ungurii reformaţi din Sâncrai şi am fost numit acolo, pentru că pre‑
otul, săracul o fugit din sat, spărgându-i geamurile şi maltratându-l... 
dar după ce au fost încurajaţi credincioşii, el a revenit şi atunci m-am 
mutat la Belciug, judeţul Satu Mare. Am stat patru ani acolo, m-am 
dus după un preot care a fost fugărit de unguri şi ăla s-a refugiat în 
România şi atunci după patru ani, după 1944, a revenit din nou şi 
atunci am fost numit la Ardud, unde am terminat o biserică, pe care 
încă înainte de 1940 a făcut-o un preot cu numele Codreanu Ioan, dar 
nu a terminat-o pentru că ungurii vroiau să o demoleze, pe motive 
politice. Când am venit eu, în 1945, am fost numit în Ardud, atunci 
în 1946 am terminat biserica şi mă rog... am stat până în 1948, acolo.

A.S.: La biserica cea nouă?
M.N.: Da, la biserica cea nouă, da… 

A.S.: În 1948, cum au trecut la dumneavoastră, în Dieceza aceasta, 
primele semne?

M.N.: Apoi semne eu nu le-am aflat de la Episcopie, pentru că nu 
puteam avea legături cu Episcopia, fiind că era departe şi motive per‑
sonale şi mă rog... nu am putut să aflu amănunte ce s-a făcut în 1948. 
Dar preoţii, mai ales un preot greco-catolic cu numele Fernea, a venit la 
Ardud şi acolo într-o seară, împreună cu Primpretorul discutam şi mă 
îndemna să trec la ortodocşi. Eu nu am voit să trec şi, în sfârşit, la un an 
după ce preotul de la Episcopia Ortodoxă, nu îmi aduc aminte numele, a 
preluat parohia şi după ce el a plecat, eu am intrat în parohie, la îndemnul 
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părintelui Augustin Maghiar, care era Vicar. Mi-a spus să nu părăseşti 
parohia nicidecum, dar să nu conlucrezi cu ei. În felul acesta, desfiin‑
ţându-se parohia Ardud am plecat la Mădăras, o parohie destul de mare.

A.S.: Episcopii erau închişi?
M.N.: Era în 1948 şi apoi sigur că după aceea au fost închişi 

Episcopii, dar părintele Vicar era de faţă.

A.S.: Deci au fost oaze de rezistenţă?
M.N.: Sigur, şi până în 1952 am rezistat în parohia Mădăras, fără să 

iscălesc şi ei mă considerau oarecum iscălit, mă rog trecut, dar nu am 
trecut, m-am pensionat de boală, pentru ca să nu conlucrez cu ei, să 
nu mă duc la şedinţe şi la mă rog… ce ştiu eu, ce aveau ei, cursuri de 
încadrare, totuşi m-am pensionat având o cunoştinţă la Cluj cu doc‑
tori, în felul acesta am scăpat până în 1952. În 1952 am fost arestat.

A.S.: De unde?
M.N.: Din Mădăras, în 19 august. Adică motivul a fost că lângă 

Mădăras era o parohie unde toată lumea considera că s-a arătat Maica 
Domnului, la Pişcari.

A.S.: Era atunci o nevoie de miracole.
M.N.: Da, era nevoie şi venind din sate prin Mădăras şi deschi‑

zându-le biserica şi îndemnându-i ca să creadă în Măicuţa Sfântă, pen‑
tru că nu ne va lăsa, şi alte şi alte... predici ţinute în biserică, primarul 
din Mădăras care era străin de Mădăras, a chemat Securitatea şi în 19 
august am fost arestat. Am fost arestat şi în 20 august sotia mea a fost 
dată afară din învăţământ şi a rămas în parohie, ea, doi ani.

A.S.: La Mădăras singură?
M.N.: Singură la Mădăras cu şapte copii, eu am avut de toţi 11 copii, 

si astăzi trăiesc nouă şi toţi sunt aranjaţi. Din nouă Dumnezeu mi-a 
ajutat ca să pot creşte opt ingineri, numai o singură fată nu a făcut 
facultate, ceilalţi toţi au făcut, pentru că după puşcăria de doi ani 
m-am retras în Satu Mare şi acolo mi-am cumpărat o casă, căsuţă mică 
şi copiii mi-au făcut şcoală.



179Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie

A.S.: Copiii au fost foarte buni?
M.N.: Foarte buni la învăţătură şi toţi aveau înclinaţii spre matema‑

tică şi din cauză asta, a ştiinţei exacte nu i-au putut refuza la Facultate 
pentru că, mă rog...

A.S.: Să ne întoarcem la momentul când doamna a fost dată afară 
din învăţământ. Dumneavoastră v-aţi pensionat de boală şi când erau 
şapte copii, când v-a arestat pe dumneavoastră şi au rămas doamna 
preoteasă cu şapte copii. Unde v-a dus pe dumneavoastră?

M.N.: Pe mine m-a dus la Satu Mare la Securitate, după Securitate…

A.S.: Ce vroiau?
M.N.: La început vroiau aceea că eu am făcut minunile din Pişcari.

A.S.: Aţi organizat pelerinajele?
M.N.: Da, probabil că eu, dar din Mădăras s-o dus cine o voit, nu am 

organizat niciodată dar din satele vecine toţi mergeau, trecând prin 
Mădăras şi prin biserică. 

A.S.: Asta o dată.

M.N.: Ei m-au arestat pe motivul că eu aş fi făcut minunile, pentru că 
în Ardud fiind, eu mi-am comandat un aparat de proiecţie pentru ca să 
pot face cateheza pentru copii şi asta toată lumea o ştiut, am fost singu‑
rul care am avut acest aparat de proiecţie şi proiectând viaţa lui Isus şi 
altele din Biblie şi din Scriptură. Proiectând aceste lucruri, sigur nu le-a 
plăcut la autorităţile civile şi din cauza asta m-au învinuit deşi au ştiut 
că eu nu pot face proiecţii în Pişcari, pentru-că nu era curent electric.

A.S.: Acuzaţie pe care nu au renunţat la ea?
M.N.: Da!

A.S.: Tratamentul la Securitate cum a fost?
M.N.: Tratamentul destul de civilizat, nu pot să mă plâng, dar în 

schimb au căutat să mă înfometeze, în mod special presupunând că 
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eu nu spun adevărul, dar nu am avut ce să ascund. Am fost până în 
1952 preot, dar am fost greco-catolic, dar nu neg şi o declar pentru că 
eu aşa am fost făptuit de autorităţile mele bisericeşti. Crezând că eu 
mai multe lucruri şi crezând unii dintre ei că la Pişcari, într-adevăr 
s-au făcut muşamalizări şi mă rog să spunea că se arată chipul lui Isus 
şi pe geamuri şi nu ştiu cum, dar eu... nu am avut ce să caut în Pişcari, 
cu aparatul meu care nu mergea, fără curent electric. 

A.S.: Atunci, v-au încercat să vă înfometeze.
M.N.: Da, ştiu o dată că m-a înfometat trei zile, adică o mâncare îmi 

dădea dimineaţa una nu, într-o zi două mâncări, în alta numai una, 
pentru ca apoi când s-o convins că eu spun adevărul toată mâncarea 
mi-a dat-o înapoi, deci s-a purtat destul de civilizat. Însă, faţă de soţie 
nu s-au purtat bine, pentru că ăia de la Primărie vroiau cu orice preţ să 
o silească să divorţeze de mine. Soţia nu o voit cu nici un preţ, ziceau 
ţi-am da serviciu, că una si alta, vino pe la noi... o făcut aluzii de alte 
lucruri, pornografice, chiar. Soţia s-a menţinut pentru că mădărăsanii 
au suportat foarte, foarte frumos faţă de familie. În aceşti 2 ani, ei o 
întreţinut-o. 

A.S.: În multe locuri s-a întâmplat aşa.
M.N.: Da, aşa că din cauza asta eu care cu recunoştinţă m-am dus 

de foarte multe ori pe la ei şi după puşcărie, pentru că în 1954 am fost 
eliberat.

A.S.: Părinte, haideţi acum să ne întoarcem. De la Securitate spu‑
nând că nu aveţi ce spune, dar nu v-au dat drumul acasă.

M.N.: Nu mi-a dat drumul, ci m-a condamnat.

A.S.: Pentru?
M.N.: Instigare.

A.S.: Aţi avut proces?
M.N.: Da, aici în Oradea.

A.S.: Singur, sau într-un lot?
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M.N.: Într-un lot, cu părintele Raţiu Alexandru, cu Fanea Victor a 
şi murit în închisoare şi cu alţii, mă rog... din zona aceasta şi cu nişte 
credincioşi din Pişcari, dar ei ulterior s-o convins că eu nu sunt vinovat 
cu Pişcari-ul şi atunci la judecată nici nu m-o întrebat despre Pişcari 
nimic, numai instigare.

A.S.: În principiu trebuia să fiţi condamnat.
M.N.: Sigur că da.

A.S.: Va condamnat, aţi avut avocat?
M.N.: Da, la trei ani, am avut avocat din oficiu.

A.S.: Ce a spus avocatul?
M.N.: Nimic, ce o putut să zică.

A.S.: Va condamnat 3 ani?
M.N.: Da la 3 ani, dar nu am făcut decât doi ani şi o lună.

A.S.: Unde?
M.N.: De la Oradea am fost dus la Jilava şi la Centrul de Triere pen‑

tru muncă. În 1953 fiind la Jilava, într-o dimineaţă de august ne-o dus 
până la Gara de Nord, pentru că m-a triat pentru munca uşoară, nu 
grea, eram slăbuţ, firav. M-a triat pentru muncă uşoară la Aiud, între 
timp am aştept ceasuri la gară şi ne-o dus înapoi la Jilava. Se întâm‑
plase ceva, nu ştiu ce. Atunci ne-a dus din nou la Jilava, am stat şase 
săptămâni apoi ne-o dus pe toţi din Jilava, la Piteşti.

A.S.: Cum era regimul la Jilava?
M.N.: Foarte, foarte greu şi greu am mâncat numai ceai, varză, din 

care cauză am primit şi icter negru, care icter negru la îndemnul unui 
doctor evreu, care şi el era închis cu noi, m-o sfătuit să beau ceai mult. 
Neavând ceai am băut apă şi am bătut cinci litri de apă la zi, pentru că 
mi-o spus doctorul, dacă vrei să scapi cu viaţă, nu ai altă soartă decât să 
bei, pentru că tratament nu am primit, decât din bunăvoinţa unui doc‑
tor tot evreu, care era doctorul penitenciarului şi mi-o dat sare amară, 
luând cură de sare amară o dată pe zi şi pâine dublă.
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A.S.: Deci, metode primitive, dar oricum salvatoare.
M.N.: Da, aceste cinci litri de apă m-a salvat, că într-o lună de zile 

m-am vindecat. 

A.S.: Şi Credinţa.
M.N.: Probabil da, am avut o deosebită cinste fată de Maica 

Domnului, făceam rozarii multe, nu aveam ce face...

A.S.: Cu cine aţi fost?
M.N.: În celula din Jilava am stat şase săptămâni, dar în fiecare zi ne 

muta cu altcineva, adică 250 de persoane în pivniţele acelea subterane. 
Nu cunoaşteţi cred.

A.S.: Din fericire.
M.N.: Da, este o închisoare subterană.

A.S.: Umedă.
M.N.: Da, cu o deschizătură, uşa şi un geam deasupra.

A.S.: Comportamentul paznicilor cum era?
M.N.: Comportamentul nu a fost… destul de bun, cuvinte hulitoare şi nu 

ştiu ce… cine eşti, cum eşti... pe mine vrei să mă înşeli, un doctor spunea: 
„eu sunt medic primar” pe mine vrei să mă înşeli? Ori eşti medic ori eşti 
primar. Deci, erau foarte simpli oameni care nu cunoşteau multe lucruri, 
deci cuvinte jignitoare faţă de toată lumea, însă nu am fost maltratat.

A.S.: După Jilava?
M.N.: După Jilava, ne-au dus la Piteşti, acolo am stat şase săptă‑

mâni. De la Piteşti într-o bună zi, după o lună de zile, mă cheamă la 
birou şi mă leagă şi m-a dus la Baia Mare, la Securitatea nouă, unde 
m-a ţinut încă opt luni. Mă întrebau cum te simţi?

A.S.: Aţi fost condamnat deja, atunci de ce?
M.N.: Securitatea m-a arestat, din nou, din Piteşti.
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A.S.: La Piteşti era închisoare.
M.N.: Da la penitenciar, Securitatea venită din Baia Mare, un ser‑

gent şi un sublocotenent, pe mine m-au luat dintre toţi şi m-a urcat pe 
tren legat şi m-a dus în Baia Mare.

A.S.: Deci, arestat din închisoare.
M.N.: Da, arestat din închisoare. Am şi considerat asta, acolo la Baia 

Mare, vroiau ei să colaborez cu ei.

A.S.: V-au propus ceva anume?
M.N.: Îmi făceau aluzie, că ce bine ar fi să colaborăm, ce să cola‑

borez, eu nu am ce să colaborez, eu am fost condamnat şi sunt con‑
damnat şi vă rog să mă trimiteţi la penitenciar sau într-un lagăr să îmi 
ispăşesc pedeapsa, eu nu am ce face aici la Securitate. 

A.S.: Nu v-au maltratat?
M.N.: Nu, dar înainte cu două săptămâni mi-o dat mâncare dublă.

A.S.: Cum ar fi dacă aţi colabora.
M.N.: Da, cam aşa, cu intenţia asta sau probabil pentru faptul că o 

ştiut că trebuie să îmi dea drumul, că m-a ţinut opt luni, la Securitate, 
şi atunci mi-a dat drumul. Eram umflat la faţă, probabil în mâncare 
mi-a pus ceva care să îmi schimbe fizionomia, sau cam aşa ceva.

A.S.: Aşa v-a dat drumul?
M.N.: Da.

A.S.: Eraţi la termenul stabilit?
M.N.: Nu, nu am făcut numai 2 ani.

A.S.: Deci, mai repede cu un an. Ce au fost în capul lor?
M.N.: Nu ştiu.

A.S.: Familia ştia în vremea asta ceva?
M.N.: Familia nu a ştiut că am venit la Satu Mare, eu mi-am lăsat 

familia în Mădăras. La Satu Mare m-am întâlnit cu o preoteasă şi vai 
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de mine, s-a mirat că m-a văzut, de unde vii, când am ajuns în gara 
Satu Mare. Unde îmi e familia? Nu e la Mădăras ci în Dumbrava, 
atunci mi-am adus aminte de Dumbrava, Dumbrava Roşie [râde], mi-a 
venit ideea asta. Nu cu trenul cel mic, trebuie să mergi până la Livada. 
Eu zic nu am bani, nu îi bai îţi dau eu, pe când m-am dus la trenul cel 
mic, plecase. Mă invitase să merg la ea acasă, ei locuiau în Mărtineşti, 
un sat lângă Satu Mare şi cealaltă zi întâmplător Duminica, m-am 
întâlnit cu soţia la o călugăriţă din Satu Mare, care era din Mădăras, 
cea mai bună prietenă Melania Terbesi..., care a fost la asumpţionşti, 
în Beiuş. Apoi întâlnindu-mă cu soţia m-am dus în Dumbrava, adică 
gara îi Dumbrăviţa, iar satul îi Dumbrava. Ştiţi, unde a fost numită 
soţia ca învăţătoare.

A.S.: Aveau un loc, copiii erau cu dânsa?
M.N.: Da, copiii toţi cu dânsa. La o săptămână înainte ce am venit 

eu atunci s-a mutat şi ea în Dumbrava. Pentru că din Mădăras era 
un inspector şcolar care tare mult ţinea la noi, la familia noastră, 
neputând să o numească în judeţul Satul Mare, o numito în plasa 
Negreşti. La rugat pe inspectorul de acolo numeşte-o, de aceea s-a dus 
la Dumbrava.

A.S.: Când aţi ieşit, de ce v-aţi apucat, intrăm în libertatea comu‑
nistă, ce a însemnat pentru dumneavoastră?

M.N.: Pentru mine era existenţa a mea şi a copiilor, pentru că salarul 
ce l-a primit ca învăţătoare era foarte mic pentru ca să existăm, de aceea 
copiii: trei erau de şcoală, eu trebuia ca să-i şcolarizez, satul ăla nu era 
pentru clasele a 9-a pentru copii care trebuia sa meargă la şcoală, eu 
trebuia să plec în Satu Mare şi atunci neputând pleca decât dacă mi-oi 
cumpăra o casă, mi-am luat toate forţele şi am cerut împrumut pentru 
ca să îmi pot cumpăra o casă, altfel nu ocupam un serviciu, sau o locu‑
inţă. Cu foarte mare greutate, pentru că Securitatea mereu în fiecare 
săptămână mă căuta acolo la Dumbrava şi la Satu Mare.

A.S.: Pentru ce?
M.N.: Ca să nu fac propagandă, am fost primit cu mare greutate la 

fabrica „1 Septembrie”, fabrica pentru aragazuri. Mi s-a pus în vedere 
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ca nu cumva să fac propagandă religioasă sau altceva de acest fel, pen‑
tru că imediat voi fi dat afară. Am intrat la fabrică, la aşa zisa secţia 
presă, unde lucram cu ciocanul 2 zile, după 2 zile s-o găsit un românaş 
care era la birou la secţie şi ştiind ca aveam 7 copii, mi-a propus să 
lucrez la o muncă foarte grea, la cuptoare, la 1.000 de grade, pentru ca 
să pot câştiga bani. La cuptoare se lucra trei în loc de cinci persoane şi 
primeam salariul la cinci persoane. Pentru mine era favorabil pentru 
că acolo unde era salariul de baza de 300 lei eu câştigam 1.500, plus 
ajutorul familiar. M-am angajat, voi lucra. Am lucrat cinci ani la cup‑
toare de 1.000 de grade. Găsind ulterior un atelier cu mult mai bun, 
cu câştig şi cu muncă puţin mai uşoară, m-am angajat la băile de acid, 
unde se decapau vasele care ardeau în cuptoare, decapam şi se cură‑
ţau ca să poată fi bune pentru emailaj. Acolo am lucrat opt ani, acolo 
mi-am pierdut ochiul stâng, o intrat acid clorhidric în ochi şi trei ani 
consecutivi am fost operat dar nu o reuşit operaţia aşa că... am rămas… 
fără un ochi.

A.S.: Copiii au crescut?
M.N.: Copii au crescut. Au fost şi oameni cumsecade, pe cel mare 

l-a primit la Liceu şi internat gratis.

A.S.: V-aţi mutat la Satu Mare?
M.N.: După două luni, în 12 decembrie m-am mutat la Satu Mare, 

în casa mea.

A.S.: Cu acest servici despre care povesteaţi, copiii au crescut având 
şi mama servici şi tata servici.

M.N.: Soţia a fost primită în Satu Mare în învăţământ, pe motivul că 
băitul cel mare i-a dat cursuri la un coleg de al lui care era fiul şefului 
inginerului de la fabrica şi acela o intervenit la secţia învăţământ, ca 
să poată fi primita soţia în învăţământ. A primit-o în învăţământul la 
grădiniţa fabricii.

A.S.: Aţi avut o viaţă oarecum normală. Securitatea uitase de 
dumneavoastră?
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M.N.: Nu uitase, în fiecare lună, ori veneau la fabrică, ori că trimiteau 
pe cineva, ori că mă chema, ce mai faci, cum eşti... nu te-ai răzgândit?

A.S.: Dumneavoastră oricum făceaţi Liturghia?
M.N.: Da, în fiecare zi. Mai ales Liturghii primeam de la părintele 

Vamvulescu Anton, l-aţi cunoscut?

A.S.: Nu.
M.N.: Din Bucureşti. În 1946, când eram în Ardud a fost venit de pe 

front un medic cu familia, a venit la Ardud şi l-am primit acolo şi mă 
rog... am făcut ca să fie întreţinut soţia între timp i-o murit, el sa retras cu 
fiica sa în Moldova. Pe fiica sa o înfiat-o la cineva şi el s-a retras la Turnu 
Măgurele, o renunţat la doctoria lui şi după ani de zile l-a primit la Teologie 
la Alba Iulia. Vamvulescu, de la ortodocşi o trecut la romano-catolici. L-au 
primit în teologie şi s-o făcut preot. Ministerul nu o voit să admită şi l-o 
silit să fie doctor şi o ajuns în Blaj doctor, la secţia mi se pare...

A.S.: Mai trăieşte?
M.N.: Nu anul trecut a murit. După ce s-a pensionat ca doctor atunci 

o intrat în Bucureşti la nişte călugăriţe romano-catolice bătrâne, la care 
le-o fost spiritual. Acesta m-a ajutat.

A.S.: Aţi avut oameni buni în jurul dumneavoastră în toţi anii 
aceştia.

M.N.: Da. Mai ales că doi străini de noi de naţia noastră, mai ales 
atunci când am fost numit la cuptoare, ei m-am numit. Au întrebat 
vrei să lucrezi? De aceea am venit aici să lucrez să îmi întreţin familia 
şi m-a numit, deşi străin de neamul nostru, reformaţi unguri, dar s-a 
purtat faţă de noi, deşi şi directorul era ungur, totuşi m-a agreat dar nu 
a putut să facă nimic. Nu m-o putut numi la birou nici în coace nici în 
colo, numai acolo.

A.S.: A venit şi timpul pensionării.
M.N.: Între timp am voit să ies cu orice preţ, să ies de la „1 Septembrie” 

că m-am scârbit şi m-am obosit de atâta muncă şi atâta jertfă pe care 
am făcut-o. Am cerut unui inginer care era la Autobază să fiu numit 
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acolo la Autobază şi m-a numit, dar numai trei săptămâni, pentru că a 
venit Securitatea şi m-a scos.

A.S.: Prin ce an era?
M.N.: În 1956. Atunci a trebuit să mă duc din nou la fabrică, unde 

iar am fost primit cu greu pentru că postul de a câştiga un ban mai 
mult s-a ocupat uşor. Totuşi am avut şi oameni, m-a numit din nou şi 
de acolo m-am pensionat în 1967.

A.S.: Încă vă mai urmărea când şi când Securitatea, până când?
M.N.: Absolut, aproape până la revoluţie. Eu între timp, după pen‑

sionare, mi-am cumpărat loc de casă şi vie şi luncă, la viile Ardudului. 
Acolo am făcut gospodărie, ne-am cumpărat între timp, cal, vacă... 
casă... eram sătul de muncă.

A.S.: După atâta muncă, eraţi antrenat.
M.N.: Da, am fost antrenat de copil, pentru că de la 15 ani, am învă‑

ţat să cosesc.

A.S.: Acum părinte, dacă aţi revenit într-un sat mă gândesc eu, dacă 
oamenii ştiau că sunteţi preot, mai veneau la dumneavoastră, aşa cu 
ascunziş, aveaţi activitate de preot.

M.N.: Da, am dus, la puşcărie m-am întâlnit cu badea Maxim 
Dumitru şi el a fost arestat din cauza religioasă şi după puşcărie l-am 
vizitat la Tămaia, judeţul Maramureş şi mergeam des, foarte des, pe la 
ei şi făceam liturghie în casă la ei, şi veneau câte 50–60 persoane, era 
o parohie fruntaşă.

A.S.: Acum este parohie, din nou?
M.N.: Da se ţine de Baia Mare. Nu ştiu situaţia, nu cunosc acum. Dar 

mergeam des, aproape tot la două săptămâni, câte 50–60 de persoane.

A.S.: Eraţi într-un fel parohul în Tămaia?
M.N.: Da, în Tămaia şi în Mădăras şi în Ardud. Dacă ştiam că cineva 

e bolnav mergeam şi la Ardud.
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A.S.: Aţi fost preot după ce v-aţi eliberat din închisoare?
M.N.: Nu a fost zi să nu fac liturghie.

A.S.: Probabil şi alte activităţi pentru credincioşi?
M.N.: Sigur, botezuri şi cununii veneau din Mădăras, o venit o 

cununie în legătură cu Terebesi Melania, călugăriţa, care au fost rude‑
nii cu călugăriţa, i-am cununat în casă.

A.S.: Aşa s-a menţinut?
M.N.: Da, absolut. În Ardud, pe linia aceea Mădăras, Ardud, Răteşti, 

Belciug sunt 4 parohii, unde în toate am umblat înainte de 1948, apoi 
în Belciug aveam un unchi şi după 1948 la ei, sau mă rog unde sunt 
credincioşi.

A.S.: În fabrică ştiau oamenii că sunteţi preot?
M.N.: Da sigur, toată lumea ştia, din contră în atelier, în care lucram 

eu la acidare acolo erau şi nişte ţigani care mă rog... „bukott pap” adică 
popă căzut, adică popă decăzut, dar...

A.S.: Erau ţigani, dar restul lumii?
M.N.: Restul m-au respectat, aveam un şef de echipă, care a fost 

ungur şi el se declara că e ateu, dar de formă se declara, am fost şi 
în familie şi m-am împrietenit cu el, şi totuşi m-a respectat, am avut 
stimă… ştiam de fiecare.

A.S.: Părinte, putem spune că în timpul de la eliberare până la decla‑
rarea libertăţii Bisericii noastre, aţi fost tot timpul preot, într-un fel sau 
altul, pentru dumneavoastră pentru cei care v-i sau adresat.

M.N.: Da, şi pentru familia mea şi pentru toţi, aceea care m-au 
cunoscut, care au venit la mine cu Liturghii cu cereri de mărturisire, 
etc. Securitatea ştia asta.

A.S.: Era o vremea când vă urmarea dar nu intervenea?
M.N.: Îmi aduc aminte că venind odată de la fabrică era un călugăr 

părintele Sălăgean Gavril poate că aţi auzi de el, a murit în Baia Mare, 
a venit la mine în familie şi era şi Melania, călugăriţa şi când m-am 
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apropiat de ei, zice părinte dragă, da nu te supăra că ţi-oi spune o veste 
tristă. Dar ce veste tristă? Ai ajuns pe mâna Securităţii că ai mărturisit 
pe cineva din Mădăras, îţi aduci aminte că ai mărturisit-o pe cutare. 
Da sigur acum o săptămână o fost la mine şi am mărturisit-o. Şi zice 
fiindcă femeia nu era destul de normală cu discernământ, s-a dus să se 
mărturisească şi la preotul ortodox. Ăla o întrebat-o, dar zice când te-ai 
mărturisit ultima dată, păi la părintele Ember m-am mărturisit, apăi 
ăla s-a dus la Securitate. Securitatea, probabil că o judecat că în zadar 
m-ar fi cercetat, că eu nu aş fi recunoscut.

A.S.: Asta după ce aţi ieşit din închisoare?
M.N.: Da, în timpul cât mergeam la fabrică şi lucram acolo. Ei ştiau 

totul, m-a şi întrebat câţi copii ai cununat, pe toţi eu i-am cununat, 
eu nu puteam cununa pe copiii mei? Păi la cine s-a mărturisit? Păi 
la cine... la romano-catolici, sau la un preot greco-catolic. La cine? La 
Chindriş de exemplu, Chindriş o venit în fiecare zi în familia mea, el 
ca preot nu putea să îi mărturisească pe copiii mei.

A.S.: Acum părinte din 1989?
M.N.: Din 1989 a fost greu, pentru că eu mergeam mereu, mereu, 

în Mădăras dar credincioşii se schimbaseră, nu mai erau aceea care 
au fost cu 40 de ani în urmă, m-am dus la preotul care era de origine 
greco-catolic, apoi am căutat ca să discut cu el, să facem pentru paro‑
hia aceea bună, care mi-o fost în timpul cât am fost şi eu în Mădăras. 
Dar el nu voia nicidecum să audă, din contră trebuie să fim uniţi, să 
fim români, eu sunt român şi după aia creştin.

A.S.: Ceilalţi cine erau, ce preoţi erau, nu erau români, de unde sa 
strecurat prostia asta mare?

M.N.: Prostia din sufletul tuturor, mai ales a preoţilor care vroiau 
să ne compromită, însă în 1990 a murit soţia, a fost paralizată, 4 ani.

A.S.: V-aţi mutat la sat?
M.N.: În 1971 m-am mutat acolo, unde mi-am cumpărat luncă şi vie 

şi mi-am făcut o căsuţă de vară, eu cu mâna mea si acolo după zece ani 
am cumpărat altă casă, care era locuibilă şi am făcut gospodărie din 
1980 până în 1989 şi când o venit revoluţia din cauza şocului…
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A.S.: De bucurie?
M.N.: De bucurie sa îmbolnăvit din nou şi nu am mai putut-o salva 

şi în 1990 a murit, am mormântat-o în Mădăras.

A.S.: Aţi rămas singur acolo?
M.N.: Nu am mai rămas singur, că am venit la Oradea. Ea o murit 

în aprilie, în noiembrie m-am mutat în Oradea şi am fost numit aici 
paroh.

A.S.: Aveţi copii în Oradea, unde sunt copiii?
M.N.: Cinci sunt în Satu Mare, doi în Timişoara, unu în Bucureşti 

şi unu în Sighişoara.

A.S.: Cei mai mulţi sunt în apropiere.
M.N.: Da, dar în fiecare zi am legătură cu ei la telefon, mă duc eu, 

sau vin ei, aşa că... sunt toţi copiii aranjaţi în posturi de frunte, ba şi 
privatizaţi sunt trei, sunt foarte mulţumit.

A.S.: Sunteţi mulţumit de sufletul lor, de educaţia lor, de comporta‑
mentul lor?

M.N.: Cred că dacă nu eram aşa sărac, cum am fost în perioada când 
erau mici, poate că nici nu învăţau pentru că de regulă băiţii de preoţi 
sunt cei mai răi şi mă rog...

A.S.: De ce spuneţi?
M.N.: Pentru că au de toate şi omul care are de toate, mai ales copi‑

lul care are de toate nu prea învaţă, dar aşa... din cauza lipsurilor pen‑
tru că i-am trimis şi pe ei la lucru, când veneau de la facultate, aveam 
patru o dată la facultate.

A.S.: Socotiţi că a fost un bine pentru educaţia copiilor?
M.N.: Un bine, pentru că într-adevăr dacă ei nu învăţau ce se alegea 

de ei, eu nu le-am putut da avere.
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1.30. Morna Gheorghe – preot
Morna Gheorghe conform Fişei Matricole Penale, întocmită în 

Lagărul de muncă de la Capu Midia, nr.3507126, s-a născut la data de 
23 iulie 1918, în comuna Băiţa, din părinţii Petru şi Elisabeta. La data 
arestării avea domiciliul în localitatea Valcăul de Jos, ocupaţia preot 
greco-catolic. A fost internat la data de 24 noiembrie 1950, pentru o 
perioadă de doi ani 24 noiembrie 1950 – 24 noiembrie 1952, fără a 
menţiona motivul internării. În această fişă ieşirea definitivă e menţi‑
onată la data de 28 august 1953, conform Hotărârii Judecătoreşti 11191.

În cea de a doua Fişă Matricolă Penală, numărul matricol 152/59, 
de la Penitenciarul Satu Mare menţionează că a fost arestat de către 
M.A.I. Regiunea Baia Mare la data de 3 septembrie 1959. Preotul 
Morna a avut proces la tribunalul Militar Cluj, numărul mandatului 
963/960. Conform Hotărârii Judecătoreşti nr. 5111/59 a fost condam‑
nat pentru fapta „Uneltire”, cf. art. 209 Cod Penal, la 5 ani închisoare, 
perioada 3 septembrie 1959 – 31 august 1964. A fost eliberat la data de 
27 iunie 1964, prin Decretul de graţiere nr. 310/1964127.

„Pelerinajul” preotului Gheorghe Morna
în închisorile comuniste

– Arestat: 24 noiembrie 1950.
– Lagărul de muncă Capul Midia: 1950–1953.
– Eliberat: 28 august 1953.

– Arestat: 3 septembrie 1959.
– Penitenciarul Satu Mare: 3 septembrie 1959 – 25 decembrie 1959.
– Penitenciarul Cluj: 25 decembrie 1959 – 15 martie 1960.
– Penitenciarul Gherla: 15 martie 1960 – 1 iunie 1960.
– Penitenciarul Aiud: 1 iunie 1960 – 3 martie 1961.

126 http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
M/M%2008.%20Moja%20-%20Motyos/Morna%20Gheorghe/index.php, în data de 
27.08.2013.
127 Ibidem.
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– Lagărul de muncă Ostrov: 3 martie 1961 – 21 iunie 1961.
– Lagărul de muncă Giurgeni: 21 iunie 1961 – 3 decembrie 1961.
– Eliberat: 27 iunie 1964128.
– Total ani detenţie: 7 ani şi 6 luni.

128 Fişa Matricolă Penală nu oferă date complete.
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1.31. Munteanu Dumitru – Preot
Conform Fişei Matricole Penale nr. 1046, din 6 martie 1949, de 

la penitenciarul Aiud129, preotul Munteanu Dumitru, din parohia 
Sanislău, protopopiatul Ierului, s-a născut la data de 7 ianuarie 1901, 
în localitatea Sanislău, părinţii Ioan şi Iuliana, ambii decedaţi la data 
arestării.

A fost arestat la 6 martie 1949, cu ordinul nr. 13.800/49 de către 
Direcţia Generală a Penitenciarelor. Pedeapsa primită a fost de 2 ani, 
având acuzaţia: „instigare religioasă”.

Preotul Munteanu Dumitru a fost eliberat la 17 ianuarie 1951 de la 
penitenciarul Aiud, conform ordinului nr. 612/951, prin Hotărârea 
judecătorească nr. 3560.

„Pelerinajul” preotului Dumitru Munteanu
în închisorile comuniste

– Arestat: 6 martie 1949.
– Penitenciarul Aiud: 6 martie 1949 – 17 ianuarie 1951.
– Eliberat: 17 ianuarie 1951.
– Total ani detenţie: 1 an şi 10 luni.

129 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Munteanu Dumitru, accesibile online 
la adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/M/M%2009.%20Moucha%20-%20Myuler/Munteanu%20Dumitru%20
Ioan/index.php, în data de 27.08.2013.
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1.32. Munteanu Virgil – preot
Munteanu Virgil a fost preot paroh în Beiuş. Conform Fişei Matricole 

Penale nr. 967, de la penitenciarul Oradea130, s-a născut la data de 13 
noiembrie 1901, în localitatea Minişel, părinţii Adrian şi Rozalia. A fost 
căsătorit cu Robotin Maria, a avut 2 băieţi. La data arestării a locuit în 
Beiuş şi era muncitor.

Preotul Munteanu Virgil a fost arestat la 8 octombrie 1953, de către 
Parchetul Militar Oradea, cu mandatul de aretare nr. 4290/173 din 
1954, pentru fapta „instigare publică”, conform art. 327 C.P.; descri‑
erea faptei: „a făcut instigare între populaţie spunând că Regimul 
actual se va schimba şi va veni americanii”. A avut proces la Tribunalul 
Militar Oradea, nr. 4290/54. Prin Hotărârea Judecătorească nr. 111/55 
a fost condamnat la 10 închisoarea. Această pedeapsă a fost redusă la 
5 ani cf. adeverinţei nr. 38/55 a Tribunalului Militar Oradea, prin pro‑
cesul nr. 1501/955. Astfel perioada detenţie a fost: 8 octombrie 1953 – 6 
octombrie 1958.

La 6 octombrie 1955, preotul Munteanu Virgil a fost eliberat cf. 
Decretului 421/55.

„Pelerinajul” preotului Virgil Munteanu
în închisorile comuniste

– Arestat: 8 octombrie 1953.
– Penitenciarul Oradea: 8 octombrie 1953 – 6 octombrie 1955.
– Eliberat: 6 octombrie 1955.
– Total ani detenţie: 1 an şi 11 luni.

130 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Munteanu Virgil, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/M/M%2009.%20Moucha%20-%20Myuler/Munteanu%20Virgil%20Ad/
index.php, în data de 27.08.2013.
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1.33. Mureşan Dumitru – preot

Preotul Dumitru Mureşan131

Mureşan Dumitru a fost preot în Oradea. Conform Fişei Matricole 
Penale, nr. 1145, de la penitenciarul Oradea132, acesta s-a născut la data 
de 17 februarie 1915, părinţii Dumitru şi Maria, în localitatea Bedö 
(Ungaria). A fost căsătorit cu Cosma Silvia, a avut 7 copii: 3 băieţi şi 4 
fete. La data arestării locuia în Oradea, str. Lascu, nr. 5, noua ocupaţie 
a fost contabil. 

A fost arestat la data de 24 aprilie 1959, de către U.M 0386 Oradea, 
nr mandatului de arestare: 64/533, acuzat de „Uneltire”, conform 
art. 209. C.P. A avut proces la Tribunalul Militar Timişoara, nr. 583/59. 
A fost condamnat, prin Hotărârea Judecătorească nr. 316/59, la 20 

131 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
132 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Mureşan Dumitru, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/M/M%2009.%20Moucha%20-%20Myuler/Muresan%20Dumitru/index.
php, în data de 27.08.2013.
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închisoare, pentru fapta „Uneltire”, cf. art. 209 C.P., perioada de 
detenţie a fost 24 aprilie 1959 – 18 aprilie 1979.

Preotul Mureşan Dumitru a fost graţiat la 2 august 1964, prin 
Decretul 411/1964.

„Pelerinajul” preotului Dumitru Mureşan
în închisorile comuniste

– Arestat: 24 aprilie 1959.
– Penitenciarul Oradea: 24 aprilie 1959 – 21 decembrie 1959.
– Penitenciarul Jilava: 21 decembrie 1959 – 9 ianuarie 1960.
– Lagărul de Muncă Periprava: 9 ianuarie 1960 – 28 iunie 1963.
– Penitenciarul Jilava: 28 iunie 1963 – 17 iulie 1963.
– Penitenciarul Gherla: 17 iulie 1963 – 2 august 1964
– Eliberat: 2 august 1964. 
– Total ani detenţie: 5 ani şi 3 luni.

Preotul Mureşan Dumitru – Interviu133

Aurora Sasu: Părinte, să vă prezentaţi, cum vă numiţi?
Mureşan Dumitru: Sunt preotul Dumitru Grigore Mureşan, năs‑

cut în partea judeţului Bihor rămas după primul război mondial în 
Ungaria, în comuna Bedeu [Bedő]. Ştiţi Bihorul, cam 55% din supra‑
faţă e în România, restul e în Ungaria şi acum. După primul război 
mondial a fost tot aşa, deci ar fi fost cel mai mare judeţ din toată ţara şi 
aşa era, după Ilfov. Acolo m-am născut în anul 1915, în 17 februarie. În 
februarie dacă ajută Dumnezeu o să împlinesc 80 de ani. Părinţii erau 
ţărani şi am 4 surori, trăiesc toate, una a rămas în Ungaria, la părinţi 
şi pe urmă în gospodăria părinţilor, celelalte sunt în Romania.

A.S.: Se presupune că şcoala primară aţi făcut-o în satul 
dumneavoastră?

M.D.: Da, am făcut-o în satul meu. Am început-o în româneşte 
aveam învăţător şi preot român, dar ultima clasă, deja am făcut-o în 

133 Arhiva personală Emanuel Cosmovici, Interviu realizat de Aurora Sasu.
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ungureşte, că nu mai era învăţător şi atunci am venit în Oradea la 
Liceu, aici am continuat.

A.S.: Pentru părinţi era un efort să trimită un copil la carte, mai ales 
departe?

M.D.: Da, dar să ştiţi că era foarte aproape de Oradea. Locuinţa 
mea, sau satul natal îi foarte aproape, în linie dreaptă sunt poate 20 
de kilometri cel mult, în linie dreaptă, imediat dincolo de Episcopia 
Bihorului, dacă se mergea... acolo este un drum lateral care se mergea 
şi venea pe jos. Înainte vreme la Oradea, oamenii veneau la Oradea cu 
lapte, brânză, pui, ouă, lucruri de acestea, aşa că...

A.S.: Liceul l-aţi făcut la Oradea?
M.D.: Da.

A.S.: Aţi stat la internat?
M.D.: Da, aşa numitul seminar.

A.S.: Continuaţi părinte, aşa, aţi făcut liceul la Oradea.
M.D.: Da, aici la Oradea, am luat şi bacalaureatul, tot timpul am stat 

la internatul seminarului şi într-adevăr, a fost o foarte bună organizare 
a seminarului şi a fost o foarte apropiată colaborare cu centrul episco‑
pal, cu episcopul care venea deseori să ne viziteze, cerceteze… şi tot 
aici am făcut şi teologia.

A.S.: Gândul preoţiei când v-a venit?
M.D.: Din liceu nu era aşa de sigur; mi-ar fi plăcut o ocupaţie care 

să fie liberă, să nu fie legată de anumite canoane, să fie ... de exem‑
plu, sigur, că am cochetat mult cu milităria, cu severitatea militară, 
cu numai ştiu câte şi mai ales că în timpul liceului am fost sportiv, 
m-am ocupat mult de atletism, gimnastică. Eram comandant chiar 
pe liceu, am ajuns la marşuri, la defilări. La sărbătorile naţionale 
avem totdeauna echipă care făcea reprezentaţie chiar în frunte care 
mergeam...

A.S.: Această condiţie fizică avea să vă fie de folos mai târziu?



198 Se r g i u So i c a

M.D.: Probabil că asta mi-a fost [râde] şi acum aş fi destul de mobil, 
deşi vârsta aceasta... inima îmi face mare necaz.

A.S.: Vreau să ne întoarcem la înscrierea dumneavoastră în teologie.
M.D.: Da, s-a întâmplat în anul 1933, am terminat cu liceul şi atunci 

m-am gândit din punct de vedere practic, totuşi care este cea mai apropi‑
ată, sau, unde cred că aş putea să muncesc cu elan, cu tragere de inimă.

A.S.: Părinţii erau credincioşi?
M.D.: Mama în special, din tată în fiu, sigur că era pe lângă biserică. 

Tata era un om foarte plăcut în societate şi avea o voce extraordinar 
de frumoasă, era agreat peste tot unde mergea şi natural că cea mai 
mare personalitate a comunei este preotul. O fost în bune raporturi cu 
preoţii. Cu ultimul nu a fost prea bine, dar cu acela nu a fost aproape 
nimeni. S-a şi despărţit, războiul a fost.... şotia lui era de naţionalitate 
maghiară, asta nu ar fi fost nici un necaz, însă era fanatică şi astăzi 
şi că a încercat şi într-un sat unde bătrânii încă nu ştiau o boabă, un 
vreasc să vorbească, deşi de veacuri se trăia sub unguri...

A.S.: Părinte, cine era episcopul atunci când dumneavoastră aţi 
venit la teologie?

M.D.: Arhiepiscopul Valeriu Traian Frenţiu, de pie memorie.

A.S.: Era tânăr atunci?
M.D.: Venise de la Lugoj, a fost câţiva ani şi după moartea prin aten‑

tatul din Senat a Episcopului Radu, după aceea a fost mutat aici, la 
Oradea. Era omul de mare acţiune, foarte priceput, econom, dar şi cu 
inima atât de devotată şi dăruită cauzelor Bisericii, încât imediat s-a 
şi apucat, pentru că zidurile teologiei de aici erau începute de Radu şi 
atunci le-a terminat şi a deschis teologia. Pe când am venit eu în 1933, 
deja teologia era renumită.

A.S.: Teologia din Oradea avea ceva deosebit, adică doi ani în plus 
de studiu?

M.D.: Cu mine a început aşa, a ridicat educaţia teologică la nivel 
universal al Bisericii.
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A.S.: Ca şi la romano-catolici.
M.D.: Da, ca la Roma, ca la restul europenilor.

A.S.: Curând am aflat, erau ce-i doi ani de filozofie.
M.D.: Da, filozofie şi anumite introduceri în teologie, cum ar fi fost 

despre patristică, despre arheologie sacră, despre chestiuni biblice 
astea erau...

A.S.: Era necesar, sau de folos aceşti doi ani în plus, faţă de tradiţia 
noastră?

M.D.: De, extraordinar de mare folos şi vă spun asta pentru ce! 
Pentru că am făcut liceul propriu-zis modern, nu real, deci cu litera‑
tură, mai mult cu filozofie. Lucrurile acestea le-am început din liceu şi 
Gojdu era unul dintre liceele renumite din ţară. Acolo am făcut şcoala, 
aici am făcut şi bacalaureatul şi am observat că mai ales că la bacalau‑
reat, secţia noastră, noi ca şi gazde am rămas ultimii. A venit Beiuşul, 
Careiul, Liceul de Fete, Salonta, din vreo cinci-şase licee înaintea noas‑
tră la comisia de bacalaureat şi ultimii am fost noi. La noi nu au luat 
bacalaureatul doi inşi din 60 de inşi, dar şi aceea l-au luat toamna. 
Deci eram pregătiţi şi natural, că în timpul acela liber noi am putut 
vedea ce se cere şi cel fel de profesori şi cum sunt, dar la tot cazul s-a 
văzut că erau şi chestiunile de limbi străine, anumite dexterităţi...

A.S.: Teologia era la nivel universitar?
M.D.: Da, noi am început cu filozofia. Se ţinea mare cont, a fost o gre‑

utate deosebită limba latină, limbile arhaice. Limbile biblice s-au studiat 
şi aici, şi cel puţin esenţialmente cum ar fi ebraica. Într-adevăr, acolo nu 
am putut pătrunde că sunt atâtea lucruri deosebite. Limba în care nu am 
putut şi nu am crezut că sunt atâtea excepţii în raport cu limbile moderne.

A.S.: Nu avem nici un prilej de comparaţie, nu avem nimic în limba 
noastră să ne agăţăm.

M.D.: De exemplu, dacă luăm la singular şi nu numai singular şi 
plural, ci au singular dual şi plural, după aceea trebuie să cunoşti bine 
rădăcina unui cuvânt care să îl poţi găsi sub altă formă în dicţionar.
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A.S.: Oricum s-a dat o primă notă, după care cine voia cu tot dina‑
dinsul să studieze ebraica, putea să o înveţe.

M.D.: Aici o fost aşa. În vremea aceea ce o fost necazul? Era că nu 
aveam titluri universitare doctorat. Era licenţa, însă licenţa pentru cei 
care eventual vroiau să intre în şcoală ca profesori.

A.S.: Nu era obligatoriu?
M.D.: Nu, noi eram şi de fapt asta o fost, noi am primit absolutoriu, 

însă, ministerul a dispus şi a comunicat că suntem echivalenţi cu toţi 
cei care au licenţă, prin simpla absolvire a teologiei.

A.S.: Aţi parcurs în consecinţă 6 ani de studiu, când aţi terminat?
M.D.: Da, am făcut ultimul semestru în particular, am termi‑

nat cu jumătate de an mai devreme, a fost o urgenţă atunci, contrar 
prevederilor...

A.S.: Atunci urma să fiţi hirotonit şi să fiţi repartizat undeva, să 
decideţi dacă vă căsătoriţi, sau nu. Acesta în ce an?

M.D.: Asta o fost în 1938, o fost sfârşitul anului. În 1939 am termi‑
nat şi natural, că m-am căsătorit înainte de hirotonire şi asta o fost, 
când m-am hirotonit o fost în 8 septembrie 1939.

A.S.: Cine a oficiat?
M.D.: Înalt Preasfinţitul Episcop Frenţiu. A fost interesant, pentru 

că în Cluj, acum vreo mai mulţi ani – cinci ani, sau şase ani, dacă să 
fie de atunci – a murit unul, preot profesor cu care am fost hirotonit 
odată, dar în vârstă de vreo 90 de ani, cu care am fost hirotonit diacon 
în acelaşi timp. Eu eram de fapt, foarte tânăr când am intrat, avem 18 
deja. Era în anul întâi, când eu deja absolvisem. După aceea, cu pro‑
fesorul cu care am fost hirotonit în capela Episcopiei de Preasfinţitul 
Frenţiu, era cu vreo 15 ani mai învârstă şi eram în timpul acesta...

A.S.: A venit mai târziu la şcoala?
M.D.: Mai târziu l-a hirotonit.
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A.S.: Care a fost prima dumneavoastră parohie?
M.D.: Da, am fost în parohie, am intrat în toamna aceluiaşi an, 

lângă Beiuş, în Uliacul de Beiuş, a fost o parohia mică, adunată.

A.S.: O parohie bună care se putea lucra?
M.D.: Bine, în toate se putea lucra. Nu o fost o parohie mare dar, 

nu am avut greutăţi atât de mari şi distanţe, şi nu mai ştiu ce. A avut o 
sută şi ceva de familii, parohie constituită, însă acolo nu au fost în per‑
manenţă preoţi. Tocmai din cauza asta era destul de săracă, însă foarte 
plăcută şi am îndrăgit-o atât de mult, mă socoteam că întotdeauna 
numai acolo am trăit şi acolo... aşa că am...

A.S.: Era o parohie pentru un preot tânăr.
M.D.: Da, adică fără pretenţii [râde], erau însă mai mulţi unguri, 

români erau vreo 300, 300 şi ceva de persoane. Credincioşi aveam eu, 
însă unguri erau cam peste 600, dar erau în bune raporturi între ei şi 
eu nu am avut neajunsuri şi...

A.S.: Ştiaţi limba bine?
M.D.: Nu prea o ştiam bine. Ştiţi aveam un vocabular destul redus în 

limba maghiară, însă îl vorbeam corect. Mai târziu am pierdut dexte‑
ritatea asta, însă era un fel de emulaţie, natural că mi-am pregătit cre‑
dincioşii, într-adevăr au trăit ca o comunitate ca fi ai Bisericii. Se trăia 
prin biserică acolo, prin raportoarele aceste bune. În jurul Beiuşului 
şi în părţile acelea muntoase unde într-adevăr căsătoriile, ştiţi, erau de 
probă, concubinaj, aşa se începea viaţa, după un anumit timp, nu prea 
mult, după doi trei ani am ajuns la un rând, aşa încât s-au păstrat şi se 
trăia în biserică prin biserică şi am avut de multe ori, că… Am observat 
şi educaţia copiilor. La şcoală i-am luat şi cunoşteau mersul bisericesc, 
cântările de cantor şi de lucrul acesta, de cantor, aproape că nici nu 
era nevoie, decât că dădea tonul la început, încolo toată biserica care 
era vie şi trăiau lucrurile acestea. Aşa că aveam de exemplu la Rusalii, 
când se mergea afară la sfinţirea holdelor şi în procesiune la holda cea 
mai aproape, la lanul cel mai apropiat de grâu, eram invidiaţi şi ieşeau 
ungurii vrând ne vrând, deşi erau o parte a lor, dar şi erau amestecaţi 
români între unguri care locuiau, sau unguri între români.
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A.S.: Dar e important că era o relaţie bună interetnică.
M.D.: Da, a fost bună şi era prietenie între ei, mergeau unii la alţii 

la anumite înmormântări sau aniversări când se făceau, veneau, aşa 
că într-adevăr erau încântaţi şi ei de felul în care era condusă această 
parohie. Am avut bună fericire, dar era săracă, ăsta o fost mare neca‑
zul şi am început să am familie, nu am mai avut posibilităţi, am dus-o 
greu, am avut lipsuri, am stat acolo până în 1946. În 1946, în toamnă, 
m‑am mutat de acolo.

A.S.: Când a venit ocupaţia maghiară nu mai eraţi acolo?
M.D.: Dar asta nu a căzut în Ungaria, era lângă Beiuş.

A.S.: În 1946 unde v-aţi mutat?
M.D.: M-am mutat la Craidorolţ, în judeţul Satu Mare. Asta era 

o parohie într-adevăr renumită, unde mergeau îndeosebi preoţi în 
vrâstă, oameni cu merite, cu trecere.

A.S.: Deci aţi avansat?
M.D.: Nu cred. După câte m-au lăsat să înţeleg că lucrurile acestea 

nu prea se comunică, au fost multe, vreo 40 de cereri pentru parohia 
Craidorolţ şi când am auzit de chestiunea asta…

A.S.: Cum se numeşte acum parohia?
M.D.: Tot Craidorolţ.

A.S.: Era în Ungaria, sau în dieceză?
M.D.: Craidorolţ, acolo sunt şvabi romano-catolici, sunt şi unguri 

reformaţi, însă majoritari erau românii, aparţinea de Dieceza de 
Oradea.

A.S.: Aşadar, după război, în 1946, aţi început o nouă muncă, alţi 
credincioşi, altă organizare şi curând după aceea nu a mai fost bine.

M.D.: M-am mutat acolo şi apoi nu a mai fost bine, dar au fost aceia 
2 ani. În noiembrie am ajuns să intru efectiv şi până în octombrie, 
deja nu am mai primit salar, în 1948.
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A.S.: Aţi mers în 1946. 1946–47 a fost oarecum încă normal, în 
1948 când nu aţi mai primit salar?

M.D.: Prin octombrie nu am mai primit salar.

A.S.: Au început să fie preoţii noştri arestaţi, dar în acea vară înainte de 
a vi se lua salariul, alte semne că Biserica noastră nu va mai exista, erau?

M.D.: Da, sigur! S-au simţit deja; nu de atunci s-au simţit, [ci] din 
1947 când au început să vină anumite restricţii, autorităţile de stat.

A.S.: Aţi socotit că se va merge până la desfiinţare, aţi crezut lucrul 
acesta?

M.D.: Până atunci nu, în 1948 deja s-a simţit şi lucrul acesta, s-a 
simţit în chip special când a fost chestiunea cu organizarea de la Blaj, 
aniversarea din mai 1948, de atunci am simţit şi plus de aceea eu per‑
sonal am simţit deja în august 1948. Eu în 1947, că şi acolo am reuşit 
cu parohia, într-adevăr i-am adunat în jurul bisericii şi în 1947 am 
făcut consfinţirea întregii parohii, a familiilor, a vetrei, a hotarului şi 
s-a introdus o sărbătoare, care urma să fie din an în an, să se perpetu‑
eze ca hram special de consfinţire a întregii parohii şi a întregii unităţi. 
Era sub patronajul Inimii Neprihănite a Fecioarei Maria. Pentru asta 
sigur că am organizat cu Episcopul, cu delegaţie, cu toţi şi au venit, că 
s-au acordat haruri spirituale speciale, ca la pelerinaj. Cu ocazia aces‑
tei consfinţiri a avut o influenţă destul de mare, credincioşii erau deja 
şi ei adunaţi şi conştienţi de...

A.S.: De primejdia care va veni.
M.D.: De primejdia care va veni şi peste tot s-au apropiat şi trăiau 

prin biserică… şi asta nu ştiu, dacă aţi auzit de numele de Belaşcu.

A.S.: Da.
M.D.: Belaşcu ăsta în august, a ajuns pe la mine.

A.S.: Protopop?
M.D.: Da, eu nu l-am cunoscut înainte, pentru că el era un om, nici 

nu era un om pregătit teologic cum se cere, era moralist cum i se spune.
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A.S.: El nu era din Dieceza din Oradea?
M.D.: Era blăjean, tocmai asta mi-a fost, că l-am întrebat cum îndrăz‑

niţi dumneavoastră să umblaţi pe la sate şi să veniţi aici în judeţ, în 
Episcopia de Oradea, fără autorizaţia Episcopului meu.

A.S.: Singur, sau cu autorităţile?
M.D.: Singur, cu un securist.

A.S.: Cum a apărut la dumneavoastră acest Belaşcu?
M.D.: Spre seară, într-o zi, m-am pomenit că sunt chemat la 

Primărie. Am zis: „Pentru ce? Care e necazul, pentru ce să mă duc?” 
M-a chemat omul de serviciu, a zis că sunt ceva străini cu maşina. Dar 
ştiu, că deja era o stare de tensiune…

A.S.: Conversaţia dumneavoastră cu Belaşcu?
M.D.: A fost că se doreşte ca unirea…
A.S.: Cine doreşte unirea?
M.D.: Nu ştiu, că nu a fost inteligent omul. Am făcut reproşul acesta 

că: „Vă pretaţi la astfel de chestiuni?” Securistul nu prea sta tot timpul, 
el intra şi ieşea. La urmă a rămas nemulţumit, i-am spus în definitiv: 
„Cum de îndrăzneşti?”

A.S.: Ce va sfătuit?
M.D.: Să trec şi să mă duc pe comune şi să fac să înţeleagă oamenii 

că nu se poate altceva şi că a sosit vremea să se facă unirea în Ţara asta, 
să nu fie dihonie între fraţi şi nu mai ştiu câte.

A.S.: Dumneavoastră să spuneţi asta credincioşilor dumneavoastră?
M.D.: Nu credincioşilor ci şi altora, din alte parohii şi preoţilor.

A.S.: Întrevederea s-a soldat cu eşec pentru Belaşcu?
M.D.: Da, el mi-a băgat devină atunci că în definitiv la ce te poţi 

aştepta de la un copil, aveam aspectul încă foarte tânăr... eram un 
copil. A plecat, au venit după aceea alţii şi alţii.
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A.S.: Deci au stăruit?
M.D.: Da, au venit de-ai noştri şi până la urmă nu am mai stat de 

vorbă cu ei când am auzit. Şi din comună eram destul de bine orga‑
nizaţi, încât veneau să îmi vestească dinainte: „Hopa, părinte plecaţi 
undeva! Nu sunteţi acasă.”

A.S.: Oamenii erau în sprijinul dumneavoastră şi al credinţei lor.
M.D.: Da şi au stat într-adevăr. Apoi s-a tratat fără mânuşi, a venit 

arestarea Episcopilor, arestarea preoţilor şi întâmplarea a făcut că 
[râde] eram retras, când a venit o delegaţie şi tot aşa...

A.S.: După 28–29 octombrie când a fost arestarea, aţi aflat probabil 
poate chiar a doua a treia zi. Aţi aflat?

M.D.: Am aflat înainte, am aflat cum s-a aflat.

A.S.: Aţi aflat imediat şi ce aţi făcut?
M.D.: Da, am fost chemat cu chestiunile acestea şi nu am plecat, 

m-am retras la prima cercetare să nu mă afle, dar nu am mai putut ieşi 
la suprafaţă şi astfel am dus o viaţă retrasă. 

A.S.: Când a venit să ia biserica?
M.D.: E o poveste deosebită. Nu a trebuit să vină ceva străini. De ce? 

Pentru că înaintea mea fusese un preot care a intrat în pensie. A intrat 
în pensie, în 1946 şi de fapt, trebuia să se pensioneze în 1945. A cerut 
prelungire de la Episcopie un an şi i s-a aprobat. Am spus că s-a făcut 
parohia aceasta şi o fost vreo 40–42 de inşi şi mi-au atribuit-o mie. 
El s-a retras din parohie. O dată ce am venit eu, mi-a făcut necazuri 
atunci, nu vroia să cedeze, a făcut un pic de tărăboi în comună, ca un 
necunoscut.

A.S.: Poate i s-a părut normal?
M.D.: [Râde] Nu mi s-a părut normal, am avut posibilităţile, mai 

ales că s-a prelungit instalarea mea acolo în care am lămurit, că în 
definitiv sigur că nu o să vin cu forţa aici, eu am o numire aici de la 
Episcopie, deci vin autorizat pentru postul acesta. Dar era situaţia că 
primul an şi Statul admitea pentru ca un pensionar să...
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A.S.: Atunci părinte însemnează că acest preot pensionar în 1948 a 
ieşit la iveală. Nu spuneaţi că nu au trebuit să vină din afară să ocupe 
biserica, deci am înţeles că acest preot a ocupat-o el?

M.D.: Am simţit care sunt vremurile şi am simţit că mă pasc neca‑
zurile şi m-am dus la el, vorbeam şi eram în bune raporturi cu el. Era 
văduv, dar avea o ţiitoare... şi natural, că în faţa ei s-a întâmplat ches‑
tiunea, că l-am rugat să îmi spună că biserica e în primejdie, eu sunt 
în primejdie, mie oricând, de la un ceas la altul nu de la o zi la alta, mi 
se poate întâmpla ceva şi aş vrea să ştiu, să aflu de la el, ce atitudine, 
ce poziţie va lua în faţa problemelor care se pun, în faţa bisericii. Lui 
nu i se va lua că e pensionar, că nu are nici o obligaţie. Eu ştiu că dum‑
neavoastră nu aveţi nici o obligaţie, dar dacă totuşi vor veni şi nu vor 
ţine seamă de faptul acesta, mai ales că ştiind că sunteţi aici şi că eu 
sunt ridicat pentru, nu ştiu pentru ce. Totuşi aş vrea să ştiu din partea 
dumneavoastră, să aflu lucrul acesta şi nu l-am lăsat de la mână, până 
să îmi spună da sau nu. Da, nu am să trec, pentru ce să trec, pe mine 
nu mă poate obliga, că eu sunt pensionar, eu nu am nici obligaţie şi nu 
trec. Asta am voit să ştiu, că dacă totuşi mi se va întâmpla ceva, sunteţi 
aici, credincioşii vă cunosc şi nu va trebui să vină element străin aici, 
ca să facă tărăboi. A zis: „Da, sigur.” Cu asta ne-am despărţit. Natural, 
că o venit lucrurile acestea, eu am fost retras.

A.S.: Aţi plecat chiar din sat?
M.D.: O fost vremuri când am plecat din sat, pentru că am auzit că 

se vor face razii ca să fiu prins.

A.S.: Aţi avut unde să vă ascundeţi, la oameni de încredere?
M.D.: Da şi nu numai atât, pentru că am început imediat novenă, 

novene şi le ţineam noaptea şi era la casă, unde era… şi erau oameni 
pe drum, paznici.

A.S.: Organizat?
M.D.: Da exact.

A.S.: O pază a preotului lor au făcut oamenii?
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M.D.: Da, da. Am avut noroc cu notarul şi primarul, eram foarte 
apropiaţi, înrudiţi sufleteşte. Numai o mică întâmplare de care eu nu 
am ştiut, am aflat după aceea, pentru că era noapte de iarnă, ninsese 
bine în Craidorolţ şi natural că era despărţit de Crasna prin mijloc, 
şi este un pod în partea principală a comunei şi în cele două capete 
ale satului erau două mori şi acolo un pod. Acum prin centru satu‑
lui era primejdios ca să trec aşa singur, pentru că era cazul acesta că 
mă mutam dintr-un loc în altul şi atunci ei îmi spuneau: „Părinte nu 
spuneţi unde sunteţi şi unde mergeţi, că dacă mă află cineva, să mă 
omoare, că nu ştiu.” Cam asta era la ei şi asta am respectat şi eu şi 
atunci m-am dus şi trebuia să trec. Fiindcă era cartierul ţiganilor şi 
între acest cartier al lor şi Crasna, era o trecere o potecă şi ninsese am 
plecat la moară, sigur că erau câini, da am trecut fără să latre nici un 
câine, nici nimic, am trecut pe stradă şi am ajuns la destinaţia, la care 
vroiam. După câteva zile mă întreabă o persoană, care era rudenie 
cu cei care eram în casă şi chiar de acolo unde mergeam, unde se 
ţinea novena de noapte, acolo apăream şi unde mă retrăgeam nu se 
ştia. Atunci m-a întrebat aţi trecut alaltăieri noapte, aţi trecut pe lângă 
ţigani, pe acolo. Zic da, am trecut pe acolo. Nu v-aţi întâlnit cu nimeni. 
Nu. Nu v-aţi simţit urmărit. Nu [râde]. Uite că aţi trecut pe acolo şi o 
trebuit pe omul asta, probabil o fi fost puţin băut, era ungur, se părea 
că el ar fi bine cu comunismul şi cu comuniştii şi spune că pe margi‑
nea unde era îngustă a alunecat pe zăpada şi a ajuns în Crasna şi apoi 
nu mai putea să iasă din apă şi a început să ţipe şi au venit oamenii să 
îl scoată de acolo.

A.S.: Urmăritorul dumneavoastră a alunecat în Crasna, foarte bine.
M.D.: Da [râde]. În legătură aş vrea să vă spun, că o trecut vremea şi 

după aceea am ieşit şi eu la suprafaţă, am ieşit la iveală şi l-am întâlnit 
pe omul ăsta, era pantofar de meserie, umbla mai gătit decât alţii, că 
avea bani, acum era şi în graţiile comunismului. „Uitaţi ce se vorbeşte 
că eu v-am urmărit pe dumneavoastră, dar am urmărit eu pe dumnea‑
voastră, am dat eu, am spus eu?” „Nu ştiu de aşa ceva.” [râde].

A.S.: Familia unde era în vremea acesta, că din casa parohială a tre‑
buit să plecaţi?

M.D.: Nu s-a plecat, încă.
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A.S.: Nu mai eraţi dumneavoastră la vedere, cât se putea?
M.D.: Da, însă a venit bătrânul, a venit în comună să se scrie fiecare 

şi au venit să se înscrie de acţionari la Cooperativă, la Cooperaţie.

A.S.: Cu preotul bătrân?
M.D.: Nu cu preotul bătrân.

A.S.: Dar cu care bătrân?
M.D.: Asta a fost acum? Am anticipat un pic ceea ce nu era cazul, au 

venit să înscrie oamenii, învăţătorii şi de la primărie şi corpul didactic, 
era deja ciclul, se înfiinţase şi...

A.S.: Să se înscrie pentru?
M.D.: Pentru a se scrie acţionari la Cooperativă, pentru că altfel nu 

vor putea face cumpărături.

A.S.: Pentru petrol, sare, zahăr…
M.D.: Da. S-au înscris vreo… la început, la vreo 112 persoane, după 

au spus: „Ăştia ne înşeală!” Într-adevăr oamenii s-au retras, nu mers 
mai departe şi nici nu sau mai înscris alţii, dar...

A.S.: Să continuam părinte, deci cu acea perioadă în care veneau cu 
liste mascate pentru trecerea la ortodoxie, că în fond spuneţi dumnea‑
voastră, că oamenii şi-au dat seama că era un şiretlic ceea ce s-a făcut 
cu ei şi au spulberat intenţiile oficialităţilor, prin faptul că au distrus 
listele.

M.D.: Nu au distrus listele, pentru că cei care au umblat cu listele, 
ăia sau retras uneori în fugă, sau cum au putut să scape şi de rupt nu 
le-au rupt.

A.S.: Le-au înlocuit?
M.D.: Le-au dus cu ei şi aşa au putut să arate acolo, că 112 persoane 

s-au înscris, deci biserica este trecută, şi prima duminică după aceea 
a venit preotul bătrân care fusese înainte mea acolo şi a spus: „Uitaţi, 
am vorbit, părintele până când o fost…” că era vorba că sunt plecat la 
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Cluj, nu ştiu ce boală, zice: „Am vorbit şi singur că mi-a spus că dacă 
se întâmplă ceva să vin eu să ţin şi uite o fac, ceea ce ar fi făcut şi părin‑
tele dacă ar fi fost acasă. Veniţi că aceasta e noua dispoziţie că acestea 
sunt lucrurile noi şi aşa trebuie să fie de acum înainte.” Natural, că 
lumea l-a cam repezit atunci momentan, însă...

A.S.: Dar aveau nevoie de biserică, nevoia ţăranului de biserica lui, 
aşa se explică?

M.D.: Da, îi slabă, îi explicaţie la tot cazul, dar ceea ce s-a întâmplat, 
s-a întâmplat în felul acesta şi fiind în vârstă a condus el, nu multă 
vreme, pentru că a venit un alt preot. Însă preoţii care au venit după 
aceea au fost din calea afară de degradanţi. Într-adevăr asta nu se poate.

A.S.: Se poate spune că au stricat, sufletul parohiei?
M.D.: Au stricat.

A.S.: Şi munca unor preoţi buni.
M.D.: Ştiţi o fost o chestiune, jenant să spun de lucrurile acestea, 

când după… dar s-a dat în vileag în aşa fel încât într-un profan din 
calea afară de degradant şi ruşinos, să fie văzut în felul în care au fost 
văzuţi, omul acesta… care a urmat după mine, după aceea era şi rău.

A.S.: Oamenii ce au făcut?
M.D.: Nu au făcut nimic.

A.S.: Nevoia de a merge la biserică era mai puternică, decât judecata 
lor faţă de preot?

M.D.: Acum nu-i vorba de a face vorbe de persoane şi nu amintesc 
persoane, însă era din altă parte nu de acolo, era un preot de înaltă 
valoare care a fost închis, nu avea familie. Fosta soţie a rămas acasă, 
s-a înhăitat cu acest nenorocit şi am mers la el în parohie la Craidorolţ, 
acolo am surprins obscenităţile. A fugit în curte...

A.S.: Lucruri tare urâte?
M.D.: Ruşinoase.
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A.S.: Acest preot, care a venit, despre care vorbiţi, era un preot orto‑
dox sau trecut?

M.D.: După cât am auzit el a fost greco-catolic, murise soţia, dar 
probabil era un om sadic. Avea două fete, fetele erau la şcoală, însă s-a 
auzit că până la urmă a fost închis.

A.S.: V-a durut sufletul de veştile pe care le primeaţi, despre ce se 
întâmplă în parohia dumneavoastră, unde eraţi?

M.D.: Da, încă eram în sat, mutat la marginea satului într-o mică 
căsuţă.

A.S.: Eraţi în anul 1949?
M.D.: Da, în 1949. După aceea o fost în 1950 şi încă eram tot retras, 

dar în 1950 după 2 ani, m-am prezentat la Jandarmerie, că asta era şi 
am spus am fost retras, am fost aşa... A spus că mergem la Satu Mare, 
că el nu poate să dea autorizaţie. M-am dus la Satu Mare la centru, nu 
ştiu ce Centru Militar de la Jandarmerie.

A.S.: De la Jandarmerie ce urma să cereţi?
M.D.: Puteam să vin să îmi ocup un post, să lucrez ceva, să îmi pot 

câştiga pâinea, pentru că totuşi am familie.

A.S.: Dar şi alţii au avut familie?
M.D.: Ăia m-au dat la Securitate, ca şi cum aş fi fost prins, arestat.

A.S.: Unde era Securitatea?
M.D.: În Satu Mare.

A.S.: În 1950?
M.D.: Da şi m-au băgat într-o cuşcă [râde] a securităţii fără nimic, 

ştiţi dacă mergeam oblic trei paşi şi în...

A.S.: Se termina, din zid în zid erau trei paşi?
M.D.: Da, ne mişcam; o cuşcă.

A.S.: V-au lăsat acolo, cât timp?
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M.D.: Ştiu că a doua zi mi-a dat terci, ceva mâncare. Da era unul 
dintre paznici, noaptea îmi deschidea şi ne puteam întâlni pe hol.

A.S.: Cu cine v-aţi întâlnit?
M.D.: Cu sora mea. Ea era reţinută tot din cauza mea şi atunci am 

aflat.

A.S.: Altcineva?
M.D.: Cunoscuţi nu am avut alţii, dar era un oşean lângă mine, un 

ungur era vis-a-vis.

A.S.: Cam ştiau pentru ce sunt acolo, sau urma să afle?
M.D.: Urma să afle, cu ocazia… După vreo trei zile, un tânăr ofiţer 

de Securitate îmi deschide uşa peste mine şi eram lungit jos, că nu 
aveam nimic altceva, decât podeaua. A venit, m-am ridicat în picioare 
şi am spus: „Eu sunt aici de trei zile. Pe mine nu m-a prins nimeni, 
eu m-am prezentat la Postul Jandarmi şi aş vrea să vorbesc, dacă se 
poate, cu Şeful Securităţii, să îi spun, că eu nu sunt arestat, nu sunt 
comandat, nu am săvârşit nici o transgresiune, nu am călcat nici o 
lege şi vreau să spun.” De fapt, se vede că o spus şi Şeful Securităţii, 
într-adevăr m-a chemat la el înspre seară.

A.S.: Cine era?
M.D.: Nu îmi aduc aminte.

A.S.: Ce fel de om?
M.D.: După cât auzeam, era un om sever şi după aceea am aflat, 

până atunci nu am ştiut, era un evreu. Da, am ştiut. Dar acum trec 
printr-un proces de lapsus, nu îmi vine numele lui.

A.S.: Revin la un alt preot, adică dacă cineva ar vrea să caute numele 
Şefului Securităţii de la Satu Mare.

M.D.: Era sever, însă cu mine s-a purtat destul de acceptabil şi mi-a 
spus, eu nu am ştiut atunci, dar el mai spus, zice: „Am arestat-o pe 
sora ta, pentru ca să nu facem să fie scandal. Mergi acasă”, şi spune: 
„Şi nu te aşteptă nici un necaz.” „Asta a fost tânără, de ce a fost ea 
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adusă aici?” Mi-a spus: „Uite, mergi şi îţi ocupă un serviciu, fă ce îi 
putea şi uite dai o declaraţie că nu serveşti.”

A.S.: Dar nu aveaţi unde?
M.D.: Nu, că nu a exclus, că dacă vreau ortodox…

A.S.: Să serviţi ca preot greco-catolic?
M.D.: În ritul greco-catolic. Să dau declaraţie, apoi m-a trimis la un 

sergent, sau ce o fost, să dau declaraţia şi am plecat.

A.S.: Acasă?
M.D.: Da, am plecat atunci. Natural vorbind şi sora mea o fost şi o 

venit. Am căutat să intru într-un serviciu undeva.

A.S.: Unde?
M.D.: Orice serviciu.

A.S.: Dar au fost ocupate cele mai umile servici de preoţii noştri.
M.D.: Nu am găsit. Aveam care mă cunoşteau, îmi dădeau reco‑

mandări foarte bune, dar când mă duceam la faţa locului şi vedeau 
despre cine e vorba ziceau: „Domnule, da’ să ştiţi că nu se poate.”

A.S.: Era în 1949 sau 1950?
M.D.: În 1950. Până la urmă am primit în sat, că s-a înfiinţat ciclul 

doi şi atunci mi s-a dat... Un învăţător era care conducea cantina inter‑
natului şi mi-au dat mie postul ăsta. Înainte vreme, de fapt o fost vorba 
că în Cooperativă era o filie a Cooperativei, adică o prăvălie mare şi 
una mai mică, erau de o parte şi de alta a Crasnei.

A.S.: Deci v-aţi trezit...
M.D.: M-am trezit că mă numeşte acolo mai întâi, dar la nici două 

săptămâni, sunt duşman al poporului, la masele populare şi nu pot să 
am decât o acţiune nefericită asupra lor, numai prin simplul fapt că 
eu sunt acolo, un duşman al poporului... afară cu el şi m-au dat afară.

A.S.: Duşmanul poporului căuta din nou de lucru.
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M.D.: Da şi atunci mi-a dat la Liceu, la ciclul doi şi într-adevăr am 
fost angajat acolo şi am stat vreo doi ani.

A.S.: Ce făceaţi acolo?
M.D.: Am condus propriu-zis tot, sub titlul de contabil la acest liceu, 

dar a trebuit să asigur, adică să conduc internatul de şcoală. La înce‑
put, sigur că aproape toţi copiii erau bursieri şi mi se dădea bani şi 
atunci natural, aprovizionam de pe piaţă şi puteam să servesc. Şi într-
adevăr am servit şi extraordinar de bine a mers liceul, adică internatul, 
cu fripturi, prăjituri, lapte, cafea. Ştiţi că nu aveam acasă cum ser‑
veam la internat. După aia, s-a redus, s-a desfiinţat că nu îi voie decât 
prin virament şi nu se mai dau bani şi atunci nu puteam aproviziona 
decât de la Centrul Raional. Pentru aia îmi trebuia căruţă cu transport, 
cheltuieli în plus, banii începeau să numai ajungă, îmi dădea anu‑
mite mici porţiuni din astea, ciurucuri, ce ştiu… cum ar fi sare, piper. 
Lucrurile acestea mărunte se pot cumpăra şi atunci am făcut în felul 
acesta, ca să fructific cât mai mult banii ăştia şi să pot cumpăra ceva 
mai substanţial din ei, dar eventual dintr-o lună puteam să fac lucrul 
acesta într-o săptămână, dar nu mai puteam da nici lapte, nici cafea 
şi zahărul era mai puţin. Au mers lucrurile acestea până când au fost 
bani, veneau şi de la... Sigur că nu era restaurant nu era nimic, când 
veneau de pe la oraş, sigur că trăgeau la internat şi când vedeau ce 
mâncare, nici la restaurant nu se mânca aşa de bine, cum se mâncau 
aici. Pe urmă, nu am mai avut posibilităţi, iar mai pe urmă au venit 
hopa [râde], că omul ăsta nu a trecut şi a început chestiuni politice şi 
era un preot la Cadre la Raion, la Carei. Ăla a zis că: „E duşman! Ce 
caută acolo?” Atunci sigur, sigur că am căutat să îmi dea cartea de 
muncă, dar nu mi-au dat-o.

A.S.: Aţi rămas fără serviciu?
M.D.: Am rămas fără serviciu, fără nimic, fără absolut nimic.

A.S.: Asta era în 1952.
M.D.: Da, în 1952. Şi am stat iarăşi câteva luni fără serviciu, dar 

atunci am făcut o contestaţie şi am cerut să îmi dea cartea de muncă 
şi nu mi-au dat-o. Ei bine, faptul acesta m-a întristat şi am făcut iar 
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contestaţie, că avusesem între timp inspecţie, că am fost eliminat şi 
dat afară pentru faptul acesta necorespunzător. Uite domnule am avut 
inspecţie, am oameni titraţi care au venit şi mi-au făcut control şi au 
făcut toate acestea şi au găsit totul în regulă şi atunci cum sunt incom‑
petent şi cum lucrurile acestea? Atunci a venit cu ameninţări de la 
Raion şi m-am uitat în jur că nu cumva e Securitatea aici, că numai 
asta mai urma să mă ia să mă ducă, dar nu m-au arestat, dar nu mi-au 
dat nici cartea de muncă. M-am interesat în alte părţi, în Baia Mare, 
prin Satu Mare, prin cunoştinţe care am avut, dar când vedeau cine 
sunt nu, nu, nu. Nu am ajuns nicăieri. Atunci cel mai mic dintre cum‑
naţi avea cunoştinţă aici în Oradea, la Plafar, era croitor, dar era direc‑
torul Plafarului. Plafarul de aici era foarte mare că era al treilea pe ţară, 
adică erau şi regiunile şi de la Braşov, Cluj.

A.S.: Aţi primit un servici la Plafar?
M.D.: Am făcut o cerere şi mi-a spus bine îmi dă, dar să îi dau car‑

tea de muncă. „Nu o am că nu mi-a dat-o.” Atunci am spus să o ceară 
oficial de la Carei, au cerut-o. Era şeful de cadre de aici, de la Plafar, 
care era tot croitor ca directorul, dar deosebirea era că cel de la cadre 
era născut în Ungaria şi el, aproape de satul meu, dar mai înăuntru. 
Acela, la vreo săptămână după ce eram aici, mă cheamă la el în birou 
şi deschide cartea de muncă şi găseşte acolo hârtie: „Domnul Mureşan 
– nu tovarăşul – nicăieri în Republica Populară Romană nu va putea 
fi angajat, în nici un fel de serviciu”. Mi-a arătat hârtia, atunci sigur 
vroiam să plec. Am zis ce să fac, atunci a zis du degetul a buze, şi ia 
hârtia şi o rupe şi o aruncă în coşul de hârtii. Atunci zice: „Stai, nu, 
trebuie să o ard!” şi am scăpat eu de această pecete, a comunismului 
şi am putut să lucru. Ei bine, acolo o fost destul de greu, pentru că 
acolo s-a întâmplat, la Plafar, un neajuns la un moment dat şi au făcut 
nişte gheşefturi. Oamenii pe acolo şi-au făcut economii şi le-a vândut 
Plafarul, le-au reîncasat şi au fost descoperiţi.

A.S.: Noi ştim foarte bine şi ce fel de oameni lucrau în conduceri, 
toţi incompetenţii.

M.D.: Erau foarte pricepuţi, că dacă nu erau pricepuţi, nu ar fi putut 
face şmecheriile astea. Însă, a fost unul dintre ei, care nu a fost luat 
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în cercul ăsta şi şi-a dat seama că ceva se petrece şi o vrut să fie şi el 
părtaş la banii aceia, ori nu... Până la urmă i-au prins în fapt, că de 
exemplu o ridicat fie plante, fie seminţe şi aici au câştigat la diferenţa 
de umiditate şi la lucrul acesta.

A.S.: Din acest complice… dumneavoastră?
M.D.: Eu am ieşit, că înainte de a descoperi lucrul acesta cei din 

Bucureşti, centrala din Bucureşti au văzut că aici nu merge cum se 
cade şi aveam nişte prieteni farmacişti care când veneau la Oradea 
se băteau pentru mine care să mă ia în echipa lui. Aici o lună de zile 
ţinea inventarul şi luna aia ei conduceau toată mişcarea acesta, intră‑
rile ieşirile din Plafar. Când a văzut, că trebuie schimbat conducătorul 
sau şeful depozitelor şi aceşti farmacişti m-au propus pe mine în plen, 
ori ştiţi că aici o fost desprinderea de autorităţile locale, ei aveau putere 
de decizie şi aceia nu au voit în nici un caz să mă pună pe mine.

A.S.: Normal.
M.D.: Ăia o rămas miraţi, că de ce, omul acela nu vatămă pe nimeni 

[râde], de ce? Puneţi-l, nu nici unul. Natural, da ce aveţi, cu ce aţi supă‑
rat, sau ce. Nu am avut în viaţa mea un cuvânt cu ei, am avut rapor‑
turi foarte bune. Ce s-a întâmplat, că le-am propus, te-am propus pe 
dumneata. Rău aţi făcut că m-aţi propus, pentru că nu aş fi luat, e 
un lucru foarte greu, pentru că răspunzi direct şi de transporturile pe 
care le faci, cu un salariu de şef de depozit, de 495 de lei, să răspunzi 
de milioane, nu aş fi luat nici aşa, dar totuşi ce s-a întâmplat. Nu s-a 
întâmplat nimic şi după aceea am văzut că încep arestările. Când au 
început arestările, cu asta am zis: „hopa!”

A.S.: Arestările în Plafar?
M.D.: În Plafar au fost arestări de la director. Atunci o venit un 

director nou, de data asta nu mai era croitor, era ceva mecanic de prin 
fierării, un muncitor. O venit că numeşte şef de depozite, dar într-ade‑
văr am avut atunci un noroc formidabil, e adevărat că pentru faptul că 
eram în Cooperaţie şi era secţia asta, care era aprovizionare şi desfa‑
cere, era independentă.
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A.S.: Mai puţin în ochii organelor de Stat.
M.D.: Exact şi s-a propus că este un loc, adevărat că provizoriu, însă 

cu 750 de lei salarizare, în lichidarea debitelor şi creditelor. Aveam un 
salar de 405 lei dincoace, cu 200 de lei mai mult. Imediat am făcut 
cerere acolo. Deja pregăteau să facă hârtia de transfer cu care să vin, să 
mă prezint acolo şi într-adevăr mi-au dat-o şi am venit cu ea şi nu au 
vrut să o semneze şi am fost întrebat de şeful cadrelor de aici, că acela 
nu o fost amestecat la Plafar, că ce fel de om eşti, om de încredere, 
atunci nu îţi dau. M-a ţinut acolo, natural că mi-am zis… şi am început 
să protestez, să nu îşi bată joc mine şi de toată familia, pentru că eu 
am dreptul la viaţă, dreptul la muncă dar aici nu e plătită, mă face răs‑
punzător numai de milioane, de lucrurile acestea să răspund, să expe‑
diez în America, că se lucra şi cu ei, pe drum se întâmplă nu ştiu ce şi 
eu să plătesc şi eu să fiu băgat la închisoare, pentru că lipseşte ceva, că 
nu păzesc lucrurile pe care le transportă, aşa ceva nu mă pretez, atunci 
îmi dau demisa oricum, ştiţi foarte bine că pier tot trecutul acesta şi 
trebuie să îmi iau un angajament nou şi nu am vechime de nici un fel 
de muncă. Când a văzut că sunt aşa, a zis bine, bine, şi mi-a semnat 
hârtia şi m-am dus dincolo. Dincolo o fost că nu era decât pentru trei 
luni. Am zis că, numai să pun piciorul acolo şi era un evreu ăsta care 
m-a angajat, sigur că atunci o fost problema cu angajarea, cu aproba‑
rea, cu nu mai ştiu câte, că şeful cadrelor de acolo era la Forul Tutelar 
local, care era URCC, nu a voit şeful de cadre. Până la urmă directorul, 
evreu ăsta, totuşi când a văzut că am început să muncesc şi să vină 
deja lucrurile cu somările pentru lichidări, cu alte şi alte întreprinderi 
şi unităţi din ţară a zis: „Domnule, ăsta dacă îl pierd, pentru ce că…”, 
aici regionala aceasta COM REGIO COP, era Cooperaţia codaşă pe 
ţară. Atunci era ruşinea lor că ei nu sunt în stare să facă lucrurile aces‑
tea şi după o lună de zile, ştiţi ce mă zbat zicea directorul să vă numesc 
definitiv şi nu aţi reuşit încă să îmi daţi decizia de numire. A zis lasă 
că ţi-o dau şi totuşi o făcut că mi-a dat. Deşi, alt evreu, care era şeful 
de cadre la URCC se opunea, o căutat să îmi găsească beţe în roate. Ei 
bine, după un an de zile, lucrul la acest Icom Regio Cop… am ajuns 
primii pe ţară şi totul o fost munca mea personală.

A.S.: Deci e bun un preot?
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M.D.: Dar ştiţi, care e situaţia, că s-a primit vreo 50.000 lei premiu, 
cum un an şi ceva înainte eram codaşă, mie mi s-a dat 400 de lei, din 
cei 50.000. Uite, avocatul nu a avut nimic, decât dosarul gata făcut 
să îl dea acolo, să citească pagina unde este actul cutare ce dovedeşte, 
actul cutare....

A.S.: Dumneavoastră totuşi aveaţi o pecete, chiar dacă nu mai era la 
vedere, exista totuşi.

M.D.: La tot cazul, numai directorul şi ceilalţi de acolo, au fost unii 
care erau puşi şi prinşi şi veneau la mine, dar eu nu am făcut nici 
o şmecherie, dar salvaţi-mă, căutaţi să vedeţi şi sigur i-am ajutat pe 
mulţi, într-adevăr că nu erau greşeli.

A.S.: Vă aflaţi totuşi într-un moment oarecum mai bun?
M.D.: Acolo o fost mai bine şi atunci, sigur că mi-a fost cu mult mai 

bine că, am fost încadrat definitiv, am ajuns cu ajutorul de familie, de 
copii, ajungeam la vreo 1.000 de lei salariu.

A.S.: Atunci eraţi mutat unde?
M.D.: Aici în Oradea. Asta a fost până când am fost arestat.
A.S.: Când?
M.D.: Evreii au început să se care din România şi am ajuns în anul 

1954, sau 1955, parcă am ajuns în 1959...

A.S.: Arestarea când s-a produs?
M.D.: Să vă spun înainte de aceasta, ştiţi că, au început arestări în 

1958.

A.S.: Un nou val de arestări?
M.D.: Da, asta o fost şi mai ales că o fost în urma întâmplărilor din 

Ungaria. Îmi spunea: „Părinte, cum se întâmplă că atâţi inşi sunt ares‑
taţi şi dumneavoastră?…”

A.S.: Cine?
M.D.: Cu care lucram prin birou. Se vede, Dumnezeu îi ia pe cei mai 

puternici, care pot să reziste, sau nu au greutăţi aşa de mari, probabil 
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că avea o milă deosebită faţă de mine, că într-adevăr aşa era situaţia. A 
trecut 1958, vine 1959 şi într-o bună zi era prin aprilie cam 15, aşa ceva, 
şi directorul – un nou director era, nu ştiu dacă era român sau ungur, 
era un om probabil ceva vânzător, cam aşa ceva, om de prăvălie şi m-a 
trimis să merg la Şimleu Silvaniei, pentru că se înfiinţaseră şi pe la ei 
unităţi, comisii juridice, sau comisii de împăcare pentru litigii şi natu‑
ral, că mine m-au pus, m-au ales să fac parte din comisie şi comisia 
m-a ales ca să fiu eu, m-a trimis să mă duc să verific comisia de acolo. 
Pe ce caz să mă duc, că aceea e independentă?

A.S.: Şi v-aţi opus?
M.D.: M-am opus la asta.

A.S.: Nu vedeaţi rostul?
M.D.: Plus că, soţia mea era suferindă cu inima şi i s-a făcut rău şi a 

doua zi am internat-o în spital, parcă era zi de miercurea.

A.S.: Nu v-am întrebat, câţi copii aveaţi?
M.D.: Da, atunci aveam 7 copii.

A.S.: Nu e de mirare că, v-aţi întors mereu în relatarea dumnea‑
voastră la plata pe care o primeaţi şi care ajungea print-un miracol la 7 
copii. Deci haideţi să trecem mai departe.

M.D.: Nu m-am dus la Şimleu, am internat-o pe soţia mea după-
masa. Natural că a venit din nou să mă duc la Şimleu, dar nu am de 
ce să mă duc la Şimleu şi după aceea am început să le spun că, uite 
situaţia îmi este foarte grea, copiii sunt singuri acasă, în seara zilei 
după aceea, a doua zi s-a îmbolnăvit fiică-mea şi cealaltă mai mică, 
a trebuit să le dau medicamente, să le chem medic, o venit, o pre‑
scris. Mergeam la servici, am fugit acasă să le dau medicamentele 
şi iarăşi veneam înapoi şi între timp s-a schimbat, nu la Şimleu, ci 
să mă duc pe linie de lichidări la Chişinău-Criş. Cum să mă duc eu 
la asta, când ei acolo au şi toate datele dacă e vorba de asta, că aici 
e centrul.

A.S.: Aţi încercat să demonstraţi că, nu are rost şi nu puteaţi în acel 
moment dată fiind situaţia acasă?
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M.D.: Sigur, am încercat şi a doua zi, nu m-am dus nici atunci, 
sigur că m-am dus la spital, pentru şotia, du-te acasă, griji de copii. 
Spre seară, îmi bate în geam cineva, era şeful contabil şi cu contabi‑
lul principal, ca să mă duc necondiţionat. Mergeţi în pace zic şi nu 
vedeţi care îmi e situaţia. O fost în ziua de 23 aprilie, că pe directorul 
ce l-am căutat ca să întâlnesc şi să îi spun care e situaţia, nu a fost de 
găsit nicăieri, nici la el… Mi-a spus unii, caută-l la URCC, m-am dus la 
URCC, uite aici e, nu l-am găsit şi când am venit acasă le-am dat medi‑
camentele şi acolo mă aştepta un camion cu mărfuri care mergea la 
Chişinău Criş. Uite du-te la Chişinău Criş, care e pe linie de lichidări. 
M-au urcat în maşină şi m-am dus, până acolo nu m-am oprit. Mi-au 
pus delegaţia în mână să mă duc acolo. Am ajuns la Chişinău-Criş şi 
m-am dus înăuntru. nici nu ştiam, că nu am fost niciodată până atunci 
acolo şi s-a oprit şoferul. Pe drum aproape că nu am vorbit nimic, nu 
îmi ardea să vorbesc, îmi treceau cuvintele pe lângă mine şi m-am dus 
înăuntru şi am zis: „Probabil dumneavoastră ştiţi mai bine decât mine 
pentru ce sunt eu aici, deocamdată semnaţi-mi delegaţia şi spuneţi-mi 
la ce oră şi care e trenul cel mai apropiat care se duce spre Oradea şi 
cam cât am de mers până la gară, asta vă rog.” Mi-a semnat, că vreo 
20–25 de minute şi tocmai aveţi vreme suficientă să ajungeţi la gara 
şi să vă întoarceţi.

A.S.: Aţi revenit la Oradea?
M.D.: Da, am venit la Oradea. Pe drum am observat că, era în tren 

un om care se uita la mine, unde mă duc, ce fac, cum stau şi părea 
suspect aşa. Am venit. Când am venit acasă, întâi m-am dat jos, totuşi 
am zis, să nu mă duc prin centru. Am o verişoară care locuieşte în 
părţile alea a depoului de locomotive şi trece uşor pe acolo, de obicei 
la semafor trenul se oprea, de data aceasta nu s-a oprit. Că mă gân‑
deam, că mă opresc acolo, măcar mă duc să mănânc ceva. Acasă până 
mai gătesc şi am ajuns în gara centrală din Oradea, am coborât şi 
apoi apropiindu-mă de peron, cineva mă prinde de mână la braţ, aşa: 
„Părintele Mureşan?”, zic: „Da.” „Veniţi cu mine.”

A.S.: Erau unul din oamenii din tren?
M.D.: Probabil, nu l-am fixat prea bine, aşa că m-a dus la braţ.
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A.S.: Deci părintele Mureşan a zis?
M.D.: Da.

A.S.: Sigur că la serviciu nu vi se spunea aşa, părintele Mureşan?
M.D.: La serviciu nu.

A.S.: Deci aşa, veniţi cu mine?
M.D.: Da, fără nici o vorbă, fără nimic, ce aveam de făcut?
A.S.: Cum vă explicaţi părinte, sau cum s-au conturat lucrurile după 

ce aţi ştiut mai mult, cei de aici vă trimiteau tocmai în ideea că veţi fi 
arestat?

M.D.: Da.

A.S.: Stăruinţa lor era pentru alta, să nu fiţi arestat aici, ci acolo.
M.D.: Să nu fiu arestat acasă, sau în familie, că atunci mă văd vecinii.

A.S.: Într-un loc străin. Deci ei ştiau în momentul în care stăruiau 
să plecaţi?

M.D.: Acum nu ştiu dacă şeful contabil şi cu celălalt ştiau sau nu 
ştiau, dar directorul ştia, pentru că el oricum… l-aş fi putut găsi să îi 
spun de ce.

A.S.: Faptul că s-a ascuns să nu va puteţi întâlni, deci o viclenie?
M.D.: Exact.

A.S.: Unde va dus cel care va oprit în gară?
M.D.: Uitaţi-vă eu pe cât îmi aduc aminte, când m-au urcat în 

maşină şi a stat lângă mine, am închis ochii. Maşina era deschisă când 
am sosit eu din gară şi nu a trebuit să facă nici un efort, am urcat, a 
trântit uşa şi am plecat.

A.S.: Eraţi epuizat.
M.D.: Da, la un moment dat, s-a oprit brusc maşina, am deschis 

ochii, eram în faţa unui zid, erau nişte trepte în afară din zid, trepte şi 
uşa securităţii. 
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A.S.: Aţi ajuns la Oradea, tot în Oradea eraţi cu maşina, la Securitate?
M.D.: Da, la Securitate în Oradea.

A.S.: Totul pregătit pentru primirea dumneavoastră.
M.D.:Da.

A.S.: Şi?
M.D.: Natural că, imediat mi-a dat ochelarii opaci pe ochi şi m-a 

condus, am urcat, am coborât, am mers mult acolo, probabil să îmi 
pierd orientarea şi am intrat la un moment dat într-o cameră, mi-a luat 
ochelarii, a închis uşa şi s-a dus. A venit un alt om, m-a dus într-o altă 
cameră şi a început ancheta. Asta o fost.

A.S.: Anchetatorul cine era, ce fel de om, un militar, ofiţer?
M.D.: Era un om relativ tânăr, părea mic de statură, nu chiar mic şi 

tânăr. Târziu mi s-a părut şi nu sunt sigur şi aşa am înţeles că ar fi unul 
Laza, cu numele, ăsta m-a anchetat toată noaptea.

A.S.: Ce vroia să afle, ce întrebări va pus în principal?
M.D.: A fost chestiunea aceasta, că de ce nu am semnat.

A.S.: Nu era nimic în legătura cu serviciu?
M.D.: Nu cu serviciu.

A.S.: Îl arestase pe preotul Mureşan, deci nu aţi semnat, după 11 ani 
cât trecuseră de atunci, era în 1959, ori trecerea a fost în 1948–49, deci 
după atâţia ani vă întreabă de ce nu aţi semnat, şi altceva?

M.D.: Şi că ce am făcut eu înainte? Am făcut un memoriu, o adresă 
cu semnături, cerere de libertate a Bisericii Greco-Catolice, în 1958.

A.S.: Împreună cu cine?
M.D.: Singur, în parohia mea, Craidorolţ.

A.S.: Aţi ţinut legătura cu alţi preoţi, care erau liberi, aţi mai avut 
întâlniri?
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M.D.: Da sigur, ne mai întâlneam, cu episcopul, cu vicarul de atunci, 
canonicul... şi când o fost aniversarea…

A.S.: Era deja mai târziu?
M.D.: Da era, într-adevăr, după eliberare.

A.S.: Aţi avut şi activitate de preot în perioada aceasta, au venit la 
dumneavoastră oameni?

M.D.: Acum astea în particular, sigur că au fost.

A.S.: Da în particular, în casa dumneavoastră?
M.D.: Da, sigur. Am mai avut.

A.S.: Credeţi că nu eraţi urmărit?
M.D.: Probabil că eram urmărit şi tocmai era un chiriaş, pe care eu 

l-am găsit că era în casa socrilor mei, dar era înainte de a fi venit eu la 
Oradea şi era sectar. Am auzit că acela spunea că eu merg duminica, 
îmi iau servieta la mână şi merg, probabil merg în drumurile mele de 
apostolat. Era minciună pentru că nu mergeam. Sigur că, erau cazuri 
în familie sau cununii, sau botezuri, sau nu ştiu ce, astea au fost, am 
făcut, într-un fel...

A.S.: În 1958 aţi făcut un memoriu, cum suna acela, pentru ce?
M.D.: Din fosta mea parohie.

A.S.: Mai mergeaţi din când în când în parohie?
M.D.: Atunci am fost.

A.S.: Aţi găsit pe oameni încă în credinţă greco-catolică?
M.D.: Sigur, sigur.

A.S.: Au semnat împreună cu dumneavoastră?
M.D.: Da.

A.S.: Cui aţi adresat acest memoriu?
M.D.: Preşedintelui, primului ministru, ministrului cultelor…
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A.S.: Aţi avut influenţă de la scrisoarea Episcopului Rusu, sau era 
după Liturghia aceea de la Cluj, vroiam să vă întreb ce anume va 
influenţat?

M.D.: S-au mai îndulcit puţin relaţiile şi s-au mai îmblânzit, cătuşa 
nu mai strângea aşa şi s-a lansat totuşi că, ar fi vremea că era deja tre‑
cută revoluţia din Ungaria şi că sigur acolo au fost unele lucruri, da cei 
care au fost condamnaţi acolo şi nici nu au fost, că erau condamnaţi la 
2–3 ani şi după aceea au fost eliberaţi ăştia cu revoluţia şi s-a văzut că 
oricum, oamenii care au luat parte la revoluţie şi sunt liberi şi noi care 
eventual am comentat dincoace şi noi suntem condamnaţi la 10–12, 15 
ani. Asta e ceva de neînţeles şi s-a spus că uite zice cum Biserica Unită 
e închisă. Da, dar nu cere nimeni.

A.S.: Aţi făcut memoriul în 1958?
M.D.: Pai nu e memoriu, propriu zis, o cerere cu semnături că sub‑

semnaţii cer eliberarea.

A.S.: Nu aţi primit niciun răspuns?
M.D.: Nu am primit.

A.S.: Aţi simţit curând după aceea că eventual sunteţi urmărit?
M.D.: Nu, nu am simţit.

A.S.: Această arestare a venit aşa ca un trăsnet?
M.D.: Da.

A.S.: Să ne întorceam.
M.D.: Eu am fost ultimul arestat.

A.S.: Cine mai era arestat?
M.D.: Apoi au fost şi Mangra, pe care îl cunoaşteţi şi dumneavoas‑

tră, a fost Tămâian de care cred că aţi auzit, a fost unul Tăutu, a fost 
Dărăban, Foişor, am fost eu…

A.S.: Tot ca o reacţie a unei intervenţii de genul acesta?
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M.D.: Nu. Aici o fost vorba probabil că, a fost pus cutare, cutare... 
arestaţi.

A.S.: Vroiau să facă un lot?
M.D.: Vroiau să facă un lot, dar voiau să bage şi frica, ca nu cumva 

să mişte alţii şi alţii, pentru că nu a fost altfel justificat, prin altceva, 
prin acţiune concentrată şi dusă…

A.S.: Interogatoriul acela a ţinut ceasuri, întrebări?
M.D.: Toată noaptea.

A.S.: Cu violente verbale, sau fizice, sau?
M.D.: Fizice nu au fost atunci, dar verbale au fost, ameninţări.

A.S.: Deci până dimineaţa. Dimineaţa ce au obţinut de la 
dumneavoastră?

M.D.: Nimic.

A.S.: V-a trimis înapoi?
M.D.: M-am dus în celulă.

A.S.: Mai era cineva acolo?
M.D.: Nu, singur am fost în celula multă vreme, nu aş putea aprecia 

astăzi câtă vreme am fost acolo, dar nici în celulă nu mi s-au făcut neca‑
zuri. Am observat o dată, că nu ştiu cu ce împrejurări un gardian a venit în 
celulă şi s-a uitat în altă parte. Eu eram deja trecut de prag şi am simţit că 
se repede pumnul spre mine, numaidecât. Gardianul se uita în altă parte, 
probabil că era în poruncă atinge-l şi acela ca să facă… dar nu m-a ajuns.

A.S.: Aţi stat acolo un timp destul de lung, v-a mai chemat din când 
în când la interogatoriu, sau…?

M.D.: Da sigur. Au urmat, nici nu puteam să ştiu, câte seara, dimi‑
neaţa, noaptea.

A.S.: Eraţi singur în celulă, venea gardianul şi vă chema pe neaştep‑
tate la interogatoriu. Ce mai vroiau în continuare?



225Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie

M.D.: Cu ochelari. Probabil legătura cu alţii.

A.S.: Ce vă întrebau, asta vreau să ştiu?
M.D.: Chestiuni de-ale Bisericii, cine o uneltit, cum a uneltit?

A.S.: Ei ştiau deja că Biserica noastră s-a reorganizat în ilegalitate?
M.D.: Da, sigur că se ştia lucrurile acestea, dar episcopii erau deja 

arestaţi, noii episcopi ultimii, toţi erau sub arest în vremea aceea şi ei 
tot în 1964 s-au eliberat după aceea.

A.S.: Deci vroiau să ştie cum se acţionează, probabil în ilegalitate, 
sau ce anume?

M.D.: Nu ştiu cred că ei vroiau numai să se acopere, nu aveau ce altceva.

A.S.: Ce vă întrebau?
M.D.: Fel de fel lucruri: cu cine ai acţionat, uite ai fost cu cutare, uite 

fotografia cu care te-ai întâlnit, ce ai vorbit, ce ştiu eu… ce am vorbit, 
atâţia inşi se întâlnesc unii cu alţii.

A.S.: Chiar au fost fotografii?
M.D.: Erau, sigur ca da.

A.S.: Fotografii făcute pe stradă?
M.D.: Pe stradă.

A.S.: Deci cam cât timp au ţinut aceste interogatorii?
M.D.: Astea au ţinut tot timpul până la judecată, cu vreo câteva zile 

înainte de judecată.

A.S.: Judecata când a fost?
M.D.: A fost prin iunie, după jumătatea lui iunie, nu mai ţin mine, 

era 1959.

A.S.: Judecata unde a fost?
M.D.: A fost la tribunal, aici la Oradea, era Tribunalul Militar din 

Timişoara.
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A.S.: Cu cine eraţi?
M.D.: Cu Tămâian. Era socotit şef de lot, vroia să ne declare 

şi Securitatea şi judecătorii, că am fost un lot organizat de 
contrarevoluţionari.

A.S.: Tot timpul vroiau să formeze loturi.
M.D.: Însă aici a fost avocatul lui Tămâian, în special, pentru că avo‑

catul meu de exemplu nici nu am ştiut că am avocat, nici nu am putut 
vorbi cu el. Nu o fost din oficiu, o fost angajat şi plătit şi am regretat 
pentru aceasta, pentru că mi-a fost de deserviciu, nu mi-a făcut absolut 
nici un serviciu.

A.S.: Şi avocatul părintelui Tămâian cum era?
M.D.: El s-a ţinut stric pe poziţie, că nu mai este şi nu mai poate fi 

socotit o organizaţie, nu o fost organizat absolut nimic.

A.S.: Vroiau să vă pună într-un lot, că ce aţi făcut?
M.D.: Am revoluţionat, am răspândit împotriva Statului şi spionat 

şi trecere prin forţă. Nu se putea pentru că... dar vedeţi că şi la anchetă, 
îl cunoşti pe cutate şi cutare, dar sigur că îl cunoşteam, dacă am fost 
coleg de liceu, de facultate, sau ne-a fost vecin, dar nu l-am întâlnit de 
vreo 20 de ani.

A.S.: Nu avea rost să negaţi?
M.D.: Da vedeţi că chestiile acestea, că l-am cunoscut pe cutare pe 

cutare, toate au fost legături de revoltă, ori nu se poate face o revoluţie 
în felul acesta că l-ai întâlnit pe care o fost. Chiar o şi murit unul dintre 
ei, sau altul; l-ai întâlnit acum 7–8–10 ani şi azi să faci revoltă.

A.S.: Deci la judecată la Oradea?
M.D.: Da la Oradea, aici o fost aşa nu aveai voie să te uiţi la dreapta.

A.S.: Condamnarea era precizată înainte?
M.D.: Sigur că o fost.
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A.S.: Şi dumneavoastră ce aţi primit acolo ca pedeapsă?
M.D.: 20 de ani muncă silnică şi cu confiscarea averii şi pierdea 

drepturilor civile.

A.S.: Deci pentru uneltire împotriva orânduirii socialiste?
M.D.: Exact.

A.S.: Acum părinte… 
M.D.: Asta mi-a spus-o mai târziu când au venit să se intereseze de 

copiii mei partidul, că 20 de ani, nu se dau aşa numai de florile măru‑
lui şi atunci imediat am reflectat la chestiunea asta. Da, în septembrie 
a fost altă judecată, tot cu acuza mea şi tot preot ca şi mine şi a primit 
3 ani.

A.S.: De ce socotiţi că dumneavoastră aţi primit o pedeapsă atât de 
mare?

M.D.: Pentru că era momentul în care probabil, vroia să înfricoşeze 
pe alţii, să îşi bage minţile în cap.

A.S.: Zelul tribunalului?
M.D.: Nu tribunalul a fixat pedepsele, ei au primit pedepsele fixate 

înainte şi să le justifice doar.

A.S.: Era un moment în care erau mai aspri?
M.D.: Da.

A.S.: Şi după aceea s-a auzit această incredibilă sentinţă?
M.D.: Mi s-a dat ultimul cuvânt şi toţi au spus că speră că o să fie 

cu un pic de blândeţe şi nu o să fie aspre pedepsele. Eu am cerut să 
fiu eliberat pentru că nu am încălcat nici o lege, nu sunt vinovat cu 
nimic, dar nici nu am altă posibilitate de a-mi susţine familia decât 
cele 2 mâini pe care mi le-a dat Dumnezeu şi prin urmare am nevoie 
de aceasta, pentru că altfel, iată familia mea va fi din calea afara... şi 
nu accept pentru nimic, nu am greşit împotriva nici unei legi, nici a 
unui Stat, pentru că dreptul la cerere e un drept constituţional şi asta 
am cerut.
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A.S.: Tribunalul acela vi s-a părut un tribunal de profesionişti cu 
jurişti cu adevărat?

M.D.: Nu au dovedit nimic, decât faptul acesta că ei îşi îndeplinesc 
o obligaţie. Fac o lege şi o dreptate, dar nu au făcut…

A.S.: Deci nu ascultau ceea ce avea de spus condamnatul?
M.D.: Nu, o fost o simplă formalitate, poate să zică, să latre, poate să 

tacă, poate să nu spună nimic, sau dacă spune e acelaşi lucru.

A.S.: Cuvintele dumneavoastră nu au mişcat nimic?
M.D.: Absolut nimic, nici un rost nu au avut, nici un înţeles. Atât că, 

după aceea când am ajuns la închisoare, colegii de celulă au început să 
râdă de mine [râde] ce şi-o închipuit ăsta că dacă spune că e nevinovat 
acuma gata.

A.S.: Unde v-au dus?
M.D.: De la Securitate am fost mutat la penitenciar, tot în Oradea. 

Era unul dar nu ştiu ce fel, dar Zoltan se numea, un ungur şi era acolo 
în închisoare, comandatul închisorii a fost acolo, aveam adjunct un 
român, dar era foarte pornit împotriva preoţilor şi împotriva noastră, 
îşi bătea joc de noi.

A.S.: V-a primit însuşi comandatul?
M.D.: Nu, ne-a primit oamenii serviciului de acolo, dar şi acolo 

ne-au schimbat hainele şi ne-a luat peste tot, vă puteţi închipui totuşi, 
eu socot că a fost o nedreptate specifică să te dezbraci la pielea goală, 
să te ţină acolo în grămadă până când bine a voit să îţi dea hainele de 
schimb de închisoare.

A.S.: Totul organizat pentru degradare şi pentru a duce la descurajare.
M.D.: Ceea ce am avut un ghinion formidabil a fost aşa, acum nu 

ţin minte, dar ştiu că o fost Foişor alături de mine şi Dărăban, dar încă 
a mai fost careva, care am fost duşi într-o celulă.

A.S.: Cine a mai fost?
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M.D.: Foişor Eugen o fost secretarul episcopului, încă pe vremea 
Episcopului Frenţiu şi Dărăban şi nu ştiu cine, încă careva.

A.S.: Dezbrăcaţi, toţi aşteptând hainele?
M.D.: Nu asta, deja eram îmbrăcaţi, am fost repartizaţi la cameră şi 

acolo camera era atât de rece în care eram, încât dârdâiam şi era iulie 
şi august când am stat acolo; era rece ca într-un frigorifer.

A.S.: O cameră mică, o cameră mare, câţi eraţi cu totul?
M.D.: Patru inşi ştiu ca am fost, dar eram la parter aşa că camera se 

preta şi la opt persoane. Am fost ţinuţi vreo două luni.

A.S.: Regimul alimentar cum era?
M.D.: Nici nu merită să vorbim; arpacaş cu prăjeală, arpacaş cu 

marmeladă, ceva zeamă de varză, era din când în când ceva cu carne 
de burtă cum i se spune, ce o mai fost, ce ştiu… ceva supă cu gust de 
ceva fasole în ea.

A.S.: Deci absolut insuficient?
M.D.: Insuficient; acolo nu era nici aer, oamenii erau palizi cu ochii 

adânciţi în orbite şi bolnavi de foame.

A.S.: Acum eraţi liniştit, oricum condamnarea se terminase?
M.D.: Am trecut la recurs.

A.S.: Aţi făcut recurs?
M.D.: Nu ştiu, nu îmi aduc aminte, mi se pare că s-a făcut recurs.

A.S.: Era degeaba?
M.D.: Sigur că era degeaba.

A.S.: Regimul obişnuit care era, deci scularea la ce oră?
M.D.: Ştiţi, ăsta era regimul de închisoare şi în lagăre tot acelaşi regim 

era. Stingerea, vorba vine stingere, că nu se stingea de loc, dar însem‑
nează că te poţi culca la ora 10, scularea la 5 dimineaţa, încolo peste zi…
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A.S.: Aveaţi voie să staţi pe pat?
M.D.: Doar să şezi sau să te plimbi, culcat dacă te prindea...

A.S.: Ce făceaţi?
M.D.: Acum, dacă nu eram singur în închisoare, acolo sigur că 

aveam ce să vorbim cu cei din cameră.

A.S.: Vă rugaţi?
M.D.: Da sigur, da păi eram… am fost numai noi, care am fost noi 

în cameră.

A.S.: Ăsta era un avantaj că eraţi între cunoscuţi?
M.D.: Da ne-am mutat. Când ne-a scos de la frigorifer şi ne-a dus jos 

ne-a pus cu străini, deja eram cei patru. Am găsit în camera în care am fost 
aduşi, în camera în care era cu faţa spre soare, era spre sud, era cald, atunci 
am simţit că parcă am ieşit din iad şi acolo am găsit alţi patru, doi români 
şi doi unguri, aşa că am fost şi cu străini amestecaţi şi apoi de acolo încolo 
tot cam aşa, am fost şi am fost înghesuiţi aşa uneori aici în Oradea încât 
într-o cameră, care era pentru să zicem cel mult patru, eram 14, aşa că...

A.S.: Când aţi fost cu preoţi v-aţi putut ruga şi să vorbiţi despre pre‑
ocupările dumneavoastră. Pe urmă nu aţi mai putut?

M.D.: Da sigur, pe urmă nu am mai putut, dar fiecare totuşi se retră‑
gea în cazul posibilităţilor. Fiecare vorbea şi intra în interiorul sau se 
interioriza în gânduri. De aici sigur că am fost expediaţi, am plecat. 
Asta o fost cam spre toamnă.

A.S.: În 1959 spre toamnă?
M.D.: Da, nu ştiu când o fost sfârşitul lui august-septembrie, cam aşa 

ceva o fost. Şi într-o zi am fost scoşi; şi mie mi s-a spus, şi lui Dărăban 
i s-a spus. Ştiu că am plecat împreună, având cătuşi la picioare.

A.S.: La picioare?
M.D.: La picioare, dar vă puteţi închipui probabil, mai mari erau 

verigile, trei verigi, aşa că...
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A.S.: Abia puteai să păşeşti.
M.D.: Abia puteai să păşeşti, din fier dur şi prins cu nituri aşa cam...

A.S.: Şi celorlalţi nu?
M.D.: Nu, sub 20 de ani, sau la 18 ani mi se pare că au avut, nu ştiu 

care o avut 18, Tăutu o avut 18 ani, nu i s-a pus cătuşe.

A.S.: În tot cazul destul de haotic, unul care are mai puţin de 20 ani 
nu va fugi, cel care are 20 de ani va fugi, e atât de ilogic.

M.D.: [Râde] Nu numai din punctul ăsta de vedere.

A.S.: Sunt lucruri care trebe ştiute, deci eraţi trei spuneţi, da, şi v-a 
chemat?

M.D.: Ne-am înghesuit acolo da, cu genunchii. Eram ultimul acolo 
şi împins cu genunchele ca să poată încuia cu zăvorul pe din afară şi 
apoi am stat câteva ceasuri, când am ieşit afară...

A.S.: Eraţi consideraţi primejdioşi?
M.D.: Nu cred, aveau toane, sau ce ştiu ce.

A.S.: Bătaie de joc.
M.D.: Şi asta poate să fie, poate să fie ameninţarea asta ca nu cumva 

care să facă, să îndrăznească ceva, pentru că imediat ştia ce îl aşteaptă.

A.S.: Drumul acela cât a ţinut?
M.D.: Bineînţeles am stat ceva prin gări, aproape de Braşov este o 

închisoare, Codlea, acolo a venit din partea aia, încă s-a adunat.

A.S.: A mai înghesuit şi pe alţii?
M.D.: I-a înghesuit în tren. La tot cazul nu îmi aduc aminte, dar tra‑

seul o fost foarte greu şi mai ales foarte rău, din cauza hranei şi apa ne 
cam lipsea. După aceea era aerul acela sufocant, întunecime mai mult, 
becurile mai luminau şi erau sigur, ventilatoarele alea deasupra, dar 
nu făceau nimic. În tot cazul am ajuns în Bucureşti, adică pe o linie 
mai aparte, nu o fost nici gară, nici nimic, ne aşteptau nişte camioane 
şi am fost transportaţi la fortul 13 Jilava.
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A.S.: Asta când aţi ajuns acolo?
M.D.: Da, când am ajuns acolo. Pentru că am fost în camioane, 

care erau acoperite cu prelată, însă nu erau atât de bine, se mai putea 
vedea câte ceva şi am ajuns acolo în fortul 13 Jilava şi apoi acolo o fost 
o mizerie din toate punctele de vedere. Ce să vă spun, sigur eu eram 
cu cătuşi la picioare, încă.

A.S.: Tot drumul l-aţi făcut cu cătuşe?
M.D.: Tot drumul, acolo ne-a băgat într-o cameră, o cameră mare, 

mai mare, cam de două ori cât camera asta, aşa că am mişcat pe acolo. 
Însă, din ceea ce o fost marea bătaie de joc, era zăpadă, era frig, feres‑
trele, nu ştiu dacă vi s-a mai spus, sau dacă aţi aflat, erau căptuşite cu 
scânduri să nu poţi vedea afară nimic, dar era loc încât să vină aer şi în 
special sus, oarecum puteai să vezi albastrul cerului dacă era...

A.S.: Umezeală?
M.D.: Frig, frig de crăpau pietrele, fără sticle, 2 ferestre mari erau... 

nu ştiu dacă sunteţi obişnuită cu limbajul ăsta de închisoare, erau 
tinete.

A.S.: Grozăvia grozăviilor, aceste tinete.
M.D.: Două erau arhipline, scurse pe jos încă de când nu am fost 

acolo, că erau şi îngheţate şi pe jos nu era nimic. Erau două paturi de 
fier, însă completamente desfiinţate, stricate.

A.S.: Nu aveai pe ce să te aşezi?
M.D.: Nu aveai pe nimic pe ce să te aşezi, nu te puteai rezema de 

perete pentru că acolo îngheţai, dincoace era pentru nevoi, o fost aşa 
că nevoi tot sunt şi nu aveai cum şi atunci o încercat unul dintre ei 
să bată în uşă, că uite ducem noi domnule, golim. Bătând în uşă nu 
răspunde nimeni, o mai bătut şi o venit acolo, ce baţi mă? Uitaţi vă 
rugăm să permiteţi, formula care era pentru închisoare, să ducem 
astea, deschide uşa brusc şi dă cu nişte coadă de mătură şi la unul şi 
altul. Voi aţi venit în Jilava şi voi să conduceţi aici măi. Şi o închis uşa. 
Acum începea să se topească de sub picioare lucrurile acestea. Bine 
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eu am fost dus, că cei care erau cu cătuşe să îmi facă..., cu ciocanele 
îmi spărgea niturile, mai nimerea şi pe delături, dar tot cazul chinuia 
peste tot. A venit seara, schimbul de seară şi atunci a început să fie 
primirile în Jilava, dar la tot cazul ştiţi cum o fost, că noi am sosit de 
după masă, în Jilava.

A.S.: Aceea era o cameră de aşteptare?
M.D.: Camera de aşteptare, da. Un loc de aşteptare.

A.S.: Unde aţi fost inventariaţi?
M.D.: Da şi acceptaţi, primiţi la Jilava. Aş vrea să descriu că după ce 

a venit schimbul de seară, a început unul câte unul să ne ia pentru...

A.S.: Schimbul de seară, însemna schimbul paznicilor închisorii?
M.D.: Da, se schimba garnitura, paznicii se schimbau de două ori, 

dimineaţa şi seara.

A.S.: Eraţi pe nişte liste probabil?
M.D.: Sigur că da.

A.S.: Cum s-au purtat?
M.D.: Ei, cum s-au purtat. Ştiţi, nu ştiu că nu am văzut pe ceilalţi, 

dar mi-au spus şi ceilalţi cum o fost. Am fost chemat acolo, sigur, că 
dă-ţi hainele jos, că îţi dăm hainele astea şi atunci dincolo înregis‑
trează unul dintre ei.

A.S.: Pe frigul acela?
M.D.: Da pe frig, dar eram în cameră, pentru ei nu era frig chiar 

dacă era uşa deschisă, acolo nu era aşa de frig şi am ajuns în faţa 
ăstora şi îmi arată că acolo era şeful comisiei, sergent sau ce o fi fost, 
sergent major, dar mai învârstă. Mă apropii de el, cum te numeşti, îmi 
cade capul... zic ce se întâmplă aici... altă palmă, cu mine vorbeşti.

A.S.: Prima palmă de unde venise?
M.D.: Din spate. După aceea încep cu pumnii, cu picioarele, cu 

bocancii, asta o fost primirea. În timpul ăsta, sigur că dezbracă-te, ia-ţi 
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hainele celelalte şi scrie cutare. Cu ce te încărca şi la urmă când o fost 
gata tot aşa cum eram, nu am pus nimic pe mine, iarna cum vă spun, 
că era zăpada cam de 2–3 degete. Drumul era bătătorit pe anumite 
cărări pe unde se umbla şi aşa desculţ, în pielea goală, am apucat hai‑
nele şi ieşi afară din cameră. Acolo nu ştiu de unde, o răsărit un culoar 
aşa de o parte, în contra punct de alţi caralii, aşa ziceam noi la paznici, 
şi ei ziceau chiaburul. Nu ştiu, fel de fel de acuze şi de la unul de altul, 
fiecare avea ceva la mână, sigur că mi s-a întâmplat, de fapt asta o fost. 
Sigur în timpul ăsta mi-a căzut bocancul, după aia am văzut, când 
eram sus, că erau desperecheaţi, pe acelaşi picior, dar unul era 42 altul 
44 numărul, eu port 43, de fapt, aşa că... Cu asta am fost, da am ajuns 
sigur la urmă, când am ridicat bocancul să nu scap altele, am primit o 
lovitură cu vătrai, aveau vătrai.

A.S.: Asta era totuşi atitudinea lor?
M.D.: Aşa se vede că erau deja formaţi, în chestiunile acestea şi am 

ajuns cu chin cu vai la vreo 30 de metri şi am intrat acolo cu hainele 
în braţe, da de când am primit cu vătraiul nu am mai reacţionat, îmi 
zicea nu ţie ruşine nenorocitule.

A.S.: Eraţi în cameră?
M.D.: Da mi-a deschis un sergent, paznicul camerei.

A.S.: Cum era, aveaţi nişte paturi?
M.D.: Aveam paturi, da erau două suprapuse, deci trei şi era destul 

de cald înăuntru.

A.S.: Mai era cineva când aţi intrat dumneavoastră?
M.D.: Da, erau şi unii vechi, nu dintre ai noştri şi erau deja şi dintre 

ai noştri, 20 cam aşa ceva.

A.S.: Aţi întâlnit acolo şi cunoscuţi?
M.D.: Cei care am fost, alţi preoţi nu au fost. Acolo în cameră nu au 

mai fost atâtea nenorociri.

A.S.: V-aţi îmbrăcat şi aţi luat în primire patul?
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M.D.: Da, însă erau nu ştiu paznicii, personalul închisorii nişte săl‑
batici, nişte cruzi, nişte Dumnezeu ştie.

A.S.: Acolo a fost punctul culminant din toate detenţiile 
dumneavoastră?

M.D.: Aş putea zice că da, dar şi că am ajuns la Grindu Peripravei şi 
acolo o fost, în special la început.

A.S.: Aici cât aţi stat la Jilava?
M.D.: Două luni, mai bine de două luni.

A.S.: Mâncarea?
M.D.: Acolo am avut noroc în Jilava, că după ceea am descoperit, era 

Bădiceanu aici, era din Beiuş şi Baruţea avea o fabrică de spirit, fabrică 
de lichior şi îl cunoşteam şi l-am întâlnit acolo şi pe el şi pe altul, alţi 
cunoscuţi.

A.S.: Era un fel de căldură sufletească faptul că puteai să te întâl‑
neşti cu o figură cunoscută?

M.D.: Da.

A.S.: Cu oameni cu care ştiai precis că e om.
M.D.: Şi ceea ce o fost oarecum şi o satisfacţie, ştiţi că aveam oche‑

lari, nu ştiu cât jumate sau o dioptrie plus, care la citit îi mai foloseam, 
altfel nu aveam nevoie de ochelari pe atunci şi a putut să îi folosească 
Baruţea, zicea că văd ca prin sită dar uite acum văd şi eu faţă de om 
[râde]. Într-adevăr se vede când e omul la nenorocire, egoismul apare 
imediat, sunt unii care profită orice, sunt alţii care totuşi, chiar dacă 
nu poate să fie ca înainte, dar totuşi eşti binevoitor şi eşti... asta mi-a 
plăcut. Era zeghea, haina care am primit-o, era ruptă şi îmi atârna 
acolo şi nu ştiu de unde Bădişteanu o căutat un ac şi mi-a cusut-o.

A.S.: Un gest omenesc.
M.D.: Da, dar veneau, era un maior, unul înalt, un bărbat frumos, 

chipeş, era veşnic beat şi era sanitarul, dar de o cruzime, de o răutate...
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A.S.: Ce căuta în camera dumneavoastră?
M.D.: Pur şi simplu ne băteau, ne rupeau, ce ai făcut, că te-am văzut.

A.S.: Dar eraţi condamnaţi, nu mai aveau de ce să intervină, 
înseamnă că era un mod de a trăi pentru ei?

M.D.: Eu nu ştiu ce o fost pentru ei, dar se vede că erau aleşi ori‑
cum, aleşi oameni care sunt răi, fără sentimentul omeniei, cel puţin 
al respectului. Ştiţi, am fost de două ori în Jilava şi la dus încolo şi la 
venit încoace. De acolo am fost trimis la Gherla şi la întoarcere am 
întâlnit, dar deja în 1963, era cu totul altfel.

A.S.: Erau aceiaşi oameni, sau erau alte ordine?
M.D.: Erau alte ordine.

A.S.: Şi aceeaşi oameni?
M.D.: Mai erau şi aceeaşi oameni.

A.S.: Care deci puteau să se poarte şi ceva mai normal?
M.D.: Sanitarul dacă nu chinuia pe cineva se îmbolnăvea, venea şi 

ne spunea nouă, care nu ştiu dacă ştiţi sau nu ştiţi, a mai fost pe acolo, 
că el nu o făcut niciodată nimănui nimic, dimpotrivă el ca sanitar a 
ajutat şi chiar o dat pe ascuns medicamente cuiva care a fost necăjit.

A.S.: Staţi puţin să mergem înainte. Aţi spus vreo două luni, când 
a venit primăvara?

M.D.: Nu, era deja prin apropierea Crăciunului.

A.S.: Tot iarna?
M.D.: Iarna, iarna şi unul dintre cei veniţi de la Codlea, elev de liceu, 

săracul s-a îmbolnăvit de aprindere de plămâni şi îl îngrijeau colegii 
lui cunoscuţi. Unul era absolvent de teologie, celălalt era muzician cu 
specialitatea orgă, organist, erau saşi, dar foarte pricepuţi şi erau doi 
timişoreni, tot nemţi, unul pe jumătate neamţ, pentru că avea numele 
de Boncea, dar mama lui era germană. Erau nişte băieţi eminenţi, 
foarte tineri şi erau veseli în închisoare, săracii trecuseră peste greutăţi 
şi săracii l-au îngrijit pe acela. Pe sanitarul nenorocit l-a rugat să îi dea 
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de la infirmerie măcar o aspirină şi nimic, şi a murit acolo, a doua zi 
sau a trei zi, a murit copilul.

A.S.: A încurcat socotelile, sau nu?
M.D.: Nu, nu conta, se murea peste tot. Când am plecat de acolo 

ne-am oprit în trecere prin...

A.S.: Când aţi plecat, aţi plecat în preajma Crăciunului, cum aţi fost 
anunţaţi că plecaţi?

M.D.: Gata, fiecare să îşi ia… şi gata de plecare.

A.S.: Nu ştiaţi unde plecaţi?
M.D.: Nu.

A.S.: Aţi fost încărcaţi în ce?
M.D.: În camioane, nu mai ştiu.

A.S.: În camioane, că nu este cale ferată acolo.
M.D.: Ba da este, în apropiere, dar nu mai ţin minte cum s-a 

întâmplat.

A.S.: V-a dus la gară?
M.D.: Am fost duşi, tot aşa în vagon dubă, eu am fost tot cu cătuşe 

din nou şi am ajuns la Galaţi. Acolo am stat două sau trei zile, cam aşa 
ceva la închisoare. Închisoarea era fosta biserică, în aia am fost închişi, 
văruită peste tot, dar băteau prin var picturile murale.

A.S.: Deci aceea era o cameră de închisoare, transformată în închi‑
soare, paturi suprapuse înalte?

M.D.: Nu, pe jos. Pe paie am fost.

A.S.: Acolo mai erau oameni?
M.D.: Nu, au venit tot cu noi, alţii erau de prin părţile Olteniei, din 

Craiova, au venit. Erau doi legaţi la cătuşe, la mâini, erau fraţi siamezi 
cei mai mulţi. Însă aici a fost faptul acesta, de care s-au jenat foarte 
mulţi dintre ei, au căutat unde e locul de nevoie, tineta, s-au uitat peste 
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tot, iconostas nu exista acolo, până la urma s-au dus şi au căutat, în 
altar era.

A.S.: Altarul era mai separat?
M.D.: Da.

A.S.: Altarul l-au transformat?
M.D.: Da, în WC. 

A.S.: Aşa s-a recomandat?
M.D.: Aşa era instalat acolo.

A.S.: A fost un moment care l-aţi trăit foarte greu?
M.D.: Toţi l-au trăit foarte greu, absolut cu sentimente de revoltă, 

acum diabolic e faptul ăsta, depăşeşte orice simţ uman, până la urmă 
nu au avut oamenii ce să facă, asta s-a folosit, asta e chestiunea cu 
Galaţiul şi când veneau trebuia să raportăm că în celula biserică, în 
fine... am trecut peste asta şi am a ajuns la Periprava.

A.S.: Aţi trecut Dunărea?
M.D.: Da, cu Bac am trecut şi am trecut până acolo, am fost pe apă 

până acolo. A fost deja mai uşor, pentru că nu mai eram închişi, nu 
mai eram izolaţi, am putut să vedem pe afară, dar faptul o fost că era 
foarte frig, foarte rece.

A.S.: Crăciunul l-aţi petrecut la Periprava?
M.D.: Da, dar nu ştiu sigur dacă nu era pe drum, cam aşa o fost.

A.S.: Încă iarnă la Periprava, în barăci?
M.D.: În barăci. Erau foste saivane în care am fost noi duşi, bineîn‑

ţeles cu paie pe jos ne-am culcat.

A.S.: Încălzite?
M.D.: Ce e aia [râde] încălzit? Da, de unde!

A.S.: Ce aveaţi o pătură, sau ce pe paiele alea?
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M.D.: Nu ştiu, nu mai ţin minte.

A.S.: Ca animalele, saivane în continuare.
M.D.: De acolo la câteva zile, ştiu că eu nu suportam apa de băut, 

însă pe drum cu bacurile cu care am mers se trăgea apă din Dunăre, 
dar era tulbure rău, era ca şi o cafea cu lapte, aspectul ăla de murdar, 
plină de impurităţi, cu nisipuri, nu am băut apa de asta, nu am îndrăz‑
nit şi aşa am răbdat de sete, cât am putut peste tot. Aici am ajuns 
în Periprava, unde dimineaţa când ne-am sculat ne-a aşteptat cu apă 
proaspătă, ciubere noi. Se vedea completamente curate şi erau cu care 
puteam să bem apă şi zic beau o înghiţitură că nu mai pot totuşi şi am 
dus la gură şi am simţit apă, am băut din ea şi aici o fost nenorocirea, 
o săptămână după aceea am avut o stare de diaree, de dizenterie, era 
să mă curăţ.

A.S.: Numai dumneavoastră?
M.D.: Numai eu am fost atunci, între timp am parcurs cu starea 

asta de diaree încolonaţi, trebuia să merg înainte, că pe drum eram 
încadraţi de paznici securişti.

A.S.: Vi s-a repartizat un loc de muncă?
M.D.: Munca o fost la Grindu Peripravei, unde am fost conduşi.

A.S.: Ce aţi făcut iarna, atunci?
M.D.: Atunci nu am lucrat...
A.S.: Când a venit primăvara, atunci?
M.D.: Încă şi iarna, am început desecările, adică s-au făcut şanţuri, 

săpături, canale şi s-a făcut după aceea agricultură.

A.S.: Săpaţi pământul îngheţat, încă?
M.D.: Da, pentru canale.

A.S.: Greu, foarte greu!
M.D.: Nu o fost aşa de greu, pentru că era nisip, sigur că dacă era 

îngheţat, era ca osul de îngheţat. Acolo erau bolovani, însă a trebuit să 
se renunţe până se moaie vremea pentru că s-au rupt uneltele şi nu 
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rezistau la poverile alea. Dar tot s-a lucrat cu noi şi dacă nu trebuia să 
fim chinuiţi cumva, aşa că...

A.S.: Foamea era mare acolo?
M.D.: O fost batjocoră, când am fost primiţi acolo, a venit comanda‑

tul era un locotenent colonel sau colonel, nu ştiu cum îl chema Enache 
parcă, nu Enache, Condurache. Am venit acolo, norocul nostru pentru 
că lucrul aici va fi uşor şi ce să vă spun, acum sigur că este stuful care e 
aici, dar aveţi echipament şi cum a lua un pai şi îl pui dincolo, pentru 
că acolo trebe să fie îngrămădit şi asta este. Toţi cei care lucrează vor 
primi nişte raţii alimentare bogate, aşa că munca e foarte uşoară, raţia 
alimentară va fi completă, aşa că e bine şi norocos că aţi venit aici.

A.S.: Cum arăta norocul?
M.D.: Cum arăta norocul. Când am sosit acolo am găsit pe câţiva, 

vorba vine că am găsit, am aflat fie prin medici, fie prin cei care lucrau 
la bucătărie, că erau în infirmerie doi inşi pe care îi cunoşteam şi îmi 
erau apropiaţi, unu era tot un preot din Sâncrai, era el mai tânăr decât 
mine în infirmerie şi unu care îmi fusese, când am fost paroh, în 
Uliacul de Beiuş, fusese secretar la Primărie, unul de pe acolo, mi-a 
spus că a venit ortodoxul, tot deţinut... Domnule mi-ar trebui pe omul 
ăsta să îl salvez, un kilogram de carne şi l-aş salva şi nu am, am stat 
luni de zile fără să ştiu ce e aia carne, fără să ştiu ce e zaharul, sau 
un fruct, sau nu ştiu, ceva... Ştiţi aşa că nu cred că oamenii ăştia care 
ne-au minţit pe faţă, au ceva uman în ei.

A.S.: Şi cei doi au rezistat totuşi?
M.D.: Nu au rezistat, au murit amândoi. Ne-a părut rău de amân‑

doi, nu numai pentru că îmi erau apropiaţi dar şi pentru faptul că, 
într-adevăr uitaţi-vă...

A.S.: Morţi de degeaba, morţi cu zile.
M.D.: Vedeţi a fost unu Gherman cu numele, un tenorist de la opera 

din Iaşi, era al doilea Crăciun deja de la condamnare şi numai reţin, 
nu o stat la infirmerie şi în seara de Crăciun, aşa pianisim, am stat pe 
patul lui, ne-am adunat în jurul lui, la patul lui, câţi am încăput acolo 
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şi a început să colinde şi cânta cu ultimele puteri pe care le mai avea, 
cântece de Crăciun şi în noaptea aia a murit. Să stai să vezi lucrurile 
aceste cum un mare om, îngheaţă lângă tine.

A.S.: Să ştii că te poate aştepta şi pe tine lucrul ăla oricând.
M.D.: Absolut.

A.S.: Deci, Periprava a fost cumplită, mai rea decât închisoarea?
M.D.: Nu o fost mai rea decât închisoarea Jilava, nici decât Gherla, 

dar totuşi era aerul liber.

A.S.: Asta se mai consola?
M.D.: Acolo, de fapt am văzut o pasăre. Să vezi ceva, că altfel în 

închisori nu vedeai nimic.

A.S.: Faptul că era lumină, că vedeaţi un cer, că vedeai o apă în apro‑
piere, asta va dat puteri de rezistenţă?

M.D.: Sigur că da. Acum ce să vă spun, noi în 1963, cam prin mai, 
cam aşa ceva, a venit dispoziţia că toţi cei care au suferit de febră tifo‑
idă, de exemplu, să fie notificaţi şi raportaţi. Natural, am avut febră 
tifoidă şi atunci urma să fiu dirijat la Gherla. Nu am ştiut asta, dar 
după ce-am ajuns acolo, am văzut unde ajung.

A.S.: V-aţi ales cu boală şi va încărcat din nou?
M.D.: Din nou şi am venit, acelaşi drum.

A.S.: Iar cu bacul?
M.D.: Dar acum o fost cu mult mai uşor şi liber oarecum, pentru că 

şi pe bac deja puteam să circulăm.

A.S.: Acum v-aţi oprit a doua oară la Jilava?
M.D.: Da, dar să vă spun, fiindcă acolo l-am cunoscut şi l-am întâl‑

nit pe Ilie Lazăr, era din Maramureş originar. Însă eu l-am cunoscut în 
Bucureşti, în 1944–45.

A.S.: L-aţi întâlnit la Periprava?
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M.D.: L-am întâlnit pe Bac.

A.S.: Era o personalitate puternică.
M.D.: L-aţi cunoscut?

A.S.: Nu, dar ştiu că mi s-a povestit.
M.D.: Era foarte inventiv şi un om neobosit, dar acum sigur era 

îmbătrânit şi slăbit dar în tot cazul am putut să vorbesc cu el, era de 
fapt unchiul unuia cu care eram deţinut, cu care am fost în Periprava 
şi pe timpul grevei pe care am avut-o noi acolo. Am făcut o grevă într-
adevăr şi el şi cu mine şi încă vreo câţiva inşi care am rezistat... până 
când se va alege dacă murim... Era şi acest Lupan cu numele, era 
nepotul lui Ilie Lazăr şi m-am bucurat foarte mult sigur. După aceea 
era Bărbuş.

A.S.: Tânăr pe atunci?
M.D.: Aproape copil [râde], dar tânăr totuşi.

A.S.: Asta pe bac i-aţi întâlnit, sau la Periprava?
M.D.: Pe bac. 

A.S.: Cei care erau, urma să ia direcţia?
M.D.: Altă direcţie deja. Sigur că de acolo ne-am împrăştiat, eu am 

ajuns la Gherla. La Gherla natural, că şi Gherla avea...

A.S.: Iarăşi zile întregi pe drum?
M.D.: Da, sigur.

A.S.: Acum v-aţi oprit?
M.D.: Da, ne-am oprit la Jilava.

A.S.: Aţi văzut pe acelaşi infirmier cu pielea schimbată?
M.D.: Da, cu pielea absolut schimbată [râde]. O fost diferenţă acum.

A.S.: Se simţea în aer o…
M.D.: Se simţea peste tot.
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A.S.: Se simţea o schimbare, sau că se întâmpla ceva?
M.D.: Acum să mă iertaţi, era mai târziu în Gherla.

A.S.: Din nou în drum de la Jilava, la mai departe. La Jilava spuneaţi 
că era un nesperat climat oarecum schimbat, adică puteaţi sta de vorbă 
unii cu alţii?

M.D.: Da şi de formă ni s-a dat de lucru, nişte cărămizi să le mutăm 
dintr-un loc în altul.

A.S.: Se prefăceau că vă dă de lucru?
M.D.: Da, la urma unul, un tânăr jurnalist, foarte plăcut şi în soci‑

etate şi între noi, avea preocupări literare foarte frumoase, Pavlovici.

A.S.: Colegul meu de la radio, o persoană extrem de dedicată.
M.D.: I-a spus paznicul, adică gardianul că, ce pe dracu faci acolo. 

Ăsta imediat se uită supărat la el, da cu ce drept îmi vorbiţi aşa.

A.S.: Îl recunosc, aşa a fost o viaţă.
M.D.: Cum îmi vorbiţi aşa, dar cum ţi-am vorbit, că nici nu te-am 

jignit, dar m-aţi drăcuit, dar ce vorbe sunt astea [râde], ori asta ca să 
spui în Jilava, vă puteţi închipui ce diferenţă era între perioade, după 
aia nu se legau de astea, sau de unde au ţigări, sau cutare şi cutare, nu 
mai era cazul asta. Am plecat...

A.S.: Eraţi cu grupul de bihoreni?
M.D.: Nu, nu mai erau.

A.S.: Cei cu care aţi fost pe bac, unde rămăseseră?
M.D.: Nu ştiu unde, s-au întors, au dispărut.

A.S.: La Jilava aţi fost singur?
M.D.: Nu singur, am ajuns cu unii de acolo, cu Pavlovici, dar...

A.S.: Aceştia pe care i-aţi cunoscut pe bac?
M.D.: Nu, şi înainte.
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A.S.: Ilie Lazăr unde rămăsese?
M.D.: Nu ştiu dacă nu la Jilava...

A.S.: Oricum nu aţi mai dat de el?
M.D.: Nu, nu am mai dat de el.

A.S.: Şi după puţină vreme, din nou îmbarcare.
M.D.: Din nou îmbarcare şi atunci…

A.S.: Ştiaţi unde mergeţi?
M.D.: Nu, nu ştiam.

A.S.: Din nou în tren?
M.D.: Din nou în tren.

A.S.: Nu aţi mai purtat cătuşe?
M.D.: Nu, nu.

A.S.: În sfârşit fără cătuşe.
M.D.: În dubă totuşi, am ajuns la Gherla şi între zidurile alea să stai, 

te scutura frigul când le vezi şi era încă acolo Rojo Sandor, un haiduc 
maghiar, care a fost spânzurat acolo. Şi era spânzurătoarea acolo.

A.S.: Se păstrase spânzurătoarea?
M.D.: Da, însă fără… doar grinzile, care erau la înălţime şi inscripţi‑

ile vechi, de pe intrări, că asta de la început se pare că nu a fost închi‑
soare la începutul începutului, zidurile acestea. Însă şi acolo era dacă 
aţi auzit de numele de Goiciu.

A.S.: Da, Goiciu e de la Galaţi?
M.D.: De la Galaţi.

A.S.: A îngrozit o ţară întreagă cu palmele lui uriaşe, aţi avut deci 
neplăcerea de al întâlni acolo?

M.D.: Da, să ştiţi că era altul deja.
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A.S.: Era schimbat?
M.D.: El era alt om.

A.S.: Faţă de mai înainte?
M.D.: Faţă de cum o fost înainte. Sigur că i-am întâlnit acolo, între 

timp pe doctorul Gordan şi doctorul Munteanu. Gordan era şef de 
promoţie în seria lui şi a fost arestat înainte de ultimul examen de 
Stat, sau din care era. Era eminent ca medic şi era unu Munteanu înalt 
de vreo doi metri. Cu ei fusesem în Grindu Peripravei, nişte oameni 
extraordinari. I-am găsit în Gherla şi ei mi-au povestit de moartea 
Preasfinţitul Rusu, care a fost ales Mitropolit şi Episcopul de la Baia 
Mare.

A.S.: Ei au fost acolo şi nu l-au văzut că a murit, sau l-au văzut?
M.D.: Ba da, ei au fost şi ei au avut grijă de el şi au făcut tot posibilul 

ca să îl salveze, ca să nu moară, au încercat absolut totul, până la urmă, 
conştiinţa, au zis nu avem dreptul să îl chinuim atâta şi nu ştiu, că 
totuşi nu că l-au părăsit...

A.S.: Au stat cu el?
M.D.: Au stat cu el şi l-au ajutat şi au făcut ce omeneşte era.

A.S.: Ce au spus de moartea Preasfinţitului?
M.D.: Au povestit că, totuşi a murit lin, liniştit, însă Episcopul Rusu, 

sigur că l-am cunoscut înainte era un om energic, un om bineînţeles 
raţional, temeinic pregătit, om de cultură, de înaltă cultură şi de înalte 
virtuţi, omul care...

A.S.: Un luptător.
M.D.: Da sigur. Însă în Gherla se păstra severitatea, sigur…

A.S.: Aţi mai nimerit într-o încăpere cu cunoscuţi?
M.D.: Da, am ajuns şi am aflat mai multe, am întâlnit pe doctorul 

Ioan Georgescu.
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A.S.: Care era de aici, de la Bihor?
M.D.: Da, istoricul, canonicul de aici din Oradea, l-am întâlnit pe 

el. L-am întâlnit pe Episcopul Hirţea, l-am întâlnit pe Ploscaru, pe 
Episcopul Ploscaru, am întâlnit şi alţi preoţi unul era de la Baia Mare, 
unul blond, cum îl chema… nu ştiu…

A.S.: Mai trăieşte oare?
M.D.: Nu, nu. A murit de mult.

A.S.: Aţi avut şansa să fiţi într-o încăpere, în celulă cu preoţi?
M.D.: Nu.

A.S.: Atunci unde i-aţi întâlnit, la plimbare?
M.D.: I-am întâlnit când a început să ne ducă la sala de cultură, la 

sala de lectură, sala nu ştiu de mai ce…

A.S.: Se simţea că era pe terminate?
M.D.: Da, da.

A.S.: Aţi ştiut că vă va elibera?
M.D.: Deja a început să se simtă.

A.S.: Acolo i-aţi întâlnit?
M.D.: Acolo i-am întâlnit şi la lucru, că în ultimul timp am lucrat la 

fabrică, la fabrica de mobilă şi acolo i-am întâlnit că erau totuşi unele 
pauze, când eram în curte amestecaţi i-am întâlnit, l-am văzut după 
aceea la televiziune pe Guran.

A.S.: Arătau anumite filme?
M.D.: Nu, acum am văzut, la televizor.

A.S.: La Memorialul Durerii.
M.D.:Da, da. Am întâlnit pe unii şi Guran o fost acolo [râde], spunea 

că eu o să primesc şefia camerei, că el fusese ofiţer, ce ştiu eu ce şef de 
promoţie, felicitat de Majestatea Sa, de Regele, la un exerciţiu pe care 
l-a făcut ca model, cu nemţii şi nemţii o început să îl critice şi Regele 
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spunea: „Spuneţi dacă în viaţa voastră aţi văzut vreo execuţie mai fru‑
moasă decât cum a făcut acest tânăr, şi voi veniţi să îl criticaţi!”

A.S.: Era ofiţer?
M.D.: Fusese ofiţer.

A.S.: Şi era medic?
M.D.: Nu era medic.

A.S.: I-am confundat.
M.D.: Altul era medic, însă a fost prizonier, pe ăsta l-am întâlnit în 

cameră, în Gherla şi el m-a rugat mult, o început să ne ducă la camera 
de lectură şi să ne arate ce frumos îi în ţară, câtă fericire, câte blocuri, 
străzi, fabrici.

A.S.: Vă pregăteau pentru lumea în care urma să intraţi?
M.D.: Vroiau să ne vorbească despre bunătatea regimului, cât de 

mult face şi zice. Era un student tânăr, îmi scăpa acum numele, am 
lapsus, însă să îl aducă şi pe el de la neagra, să vadă şi el ce bine e 
şi mi-a plăcut şi la Guran la ăsta care v-am spus că o fost ofiţer, dar 
şi la tânărul ăsta când l-a chemat acolo şi se uita acolo şi o făcut 
observaţia uite câtă fericire, erau fabrici, străzi ce ştiu eu ce, furnale, 
dumneavoastră ziceţi că e fericire în toată ţara şi eu aici şi mai ştiţi 
de unde m-aţi adus acum. Ăia [râde] o vrut să îl bruscheze şi nu 
ştiu care maior, sau ce o fost acolo, l-o oprit ca să nu îl bată în faţa 
noastră.

A.S.: Deci, Goiciu era acum în calitate de educator, el se ocupa de 
informarea dumneavoastră, nu mai bătea atât de cumplit, sau nu mai 
bătea de loc?

M.D.: Da [râde], acum cel puţin la vedere nu bătea, însă era plutoni‑
erul Şomlea un tartore.

A.S.: În continuare mai bătea?
M.D.: Nu băteau la vedere.

A.S.: Vedeaţi urmele?
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M.D.: Eu nu am văzut, dar se spunea despre acestea. Aveam unu 
care era pe culoar de servici la noi. Era unu cu ochelari, care din cauza 
răutăţilor, era botezat de noi Cobra, nici nu îl cunoşteam pe alt nume.

A.S.: Cum se purta Cobra?
M.D.: Vă puteţi închipui că stăm aici şi nu avem dreptul să şedem, 

nici eu nici dumneavoastră şi se deschide uşa fulgerător şi ne găseşte 
stând şi atunci dă-i cu ce avea la mână. Interesant că acest Cobra m-a 
prins. Jos eram, acum nu îmi vine în minte numele, fost colonel în 
cavalerie, aici la Oradea şi aveam cunoştinţe comune şi vorbeam acolo 
în închisoare, el era jos, pe patul de jos. La mijloc era un altul şi la 
patul de sus eram eu. Acest Cobra s-a uitat prin vizorul din uşa şi m-a 
văzut şi atunci fulgerător a deschis, dar m-a găsit jos, înţelegi.

A.S.: Aţi sărit de pe pat?
M.D.: Exact.

A.S.: Într-o clipă?
M.D.: Într-o clipă şi:
– Ai stat sus pe pat.
– Nu am stat [râde].
– Ai stat că eu te-am văzut.
– Nu m-aţi putut vedea că nu am stat.
– Nu mă minţii [râde].
Nu a avut motiv, că nici ceilalţi nu l-a confirmat. Acest Cobra, ce 

căuta în vremea aia, când deja se ştia acum că totuşi vom ieşi. Acum...

A.S.: Era un noroc al vieţii lor?
M.D.: Probabil că da.

A.S.: Deci cât aţi mai stat la Gherla?
M.D.: Am stat până în 4 august 1964. Am avut noroc, cam cu vreo 

2–3 săptămâni înainte de eliberare, sigur ni s-a pus becuri cu cuarţ, cu 
vitaminizare, ca să primim o culoare oarecare.

A.S.: Hrana mai bună?
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M.D.: Da şi după aceea eram liberi, nu mai eram sub cheie, puteam 
să ne alegem camera, puteam să ne alegem locul de dormit, sau 
prieteni.

A.S.: Se mai eliberase prin închisoare, nu mai era atât de 
supraaglomerat?

M.D.: Da şi acum s-au luat şi scândurile de pe geamuri.

A.S.: Vedeaţi cerul?
M.D.: Vedeam şi cerul, dar vedeam şi jos ceea ce nu am putut să 

vedem, acolo descoperisem ceea ce nu văzusem până atunci, ştiţi că 
sunt călugării ăştia din Moldova, franciscani erau, ce ştiu eu, vreo zece 
sau câţi au fost acolo şi nu i-am întâlnit până s-a deschis camerele. 
Acum i-am întâlnit pe Celan, pe... mai mulţi o fost... Vamoş.

A.S.: Au fost şi la Periprava unii?
M.D.: Poate în alt timp, dar cu mine nu au fost. În Periprava am avut 

pe profesorul de teologie din Iaşi pe... cum îl chema, unul înalt blond, 
nu ştiu dacă mai trăieşte Mărtinaş, am fost după aceea cu părintele de 
la Cacica.

A.S.: Cu părintele Parţac?
M.D.: Parţac. Am fost cu el.

A.S.: L-am văzut acum două luni, este bine sănătos şi foarte vioi.
M.D.: Am fost împreună cu el, nu ştiu cine o mai fost, o mai fost 

şi alţii.

A.S.: Şi la Gherla i-aţi văzut în grup?
M.D.: Da şi am vorbit mai multe cu ei, mi-au descoperit lucruri pe 

care eu nu le ştiam înainte, despre întâmplările de la Nunţiatură care 
au fost... 

A.S.: Procesul franciscanilor, au avut un proces mare.
M.D.: Da... înscenări, cu astea am ajuns...
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A.S.: Când vi s-a spus că vă eliberaţi, deci în august 1964?
M.D.: Nu ni s-a spus, dar vedeam că rând pe rând erau chemaţi, 

deja petreceam în hainele noastre, acum care cum le-a avut, că între 
timp unele s-au uzat.

A.S.: S-au dus hainele de la închisoare la închisoare?
M.D.: Da, da. Am primit în timpul acela, vizita fiului meu cel mai 

mic, dar atunci avea 15–16 ani, când o venit să mă viziteze, mi-a adus 
ceva haine de schimb, mi-a adus nişte încălţăminte, dar ei săracii au 
uitat, că mi-au adus încălţăminte mai mică decât port eu.

A.S.: Când aţi ieşit părinte, aţi mers la Oradea. V-au pus în mână un 
bilet, sau bani?

M.D.: Pentru munca pe care am prestat-o acolo, mi-au dat bani. Nu vă 
închipuiţi cât de bine am fost plătiţi: 3 lei şi 15 bani. I-am ţinut de amin‑
tire până la o vreme, când am zis că nu merită nici asta, restul o fost...

A.S.: Acasă ştiau că veţi veni?
M.D.: Sperau, nu ştiau, pentru că nu aveau de unde să ştie, că nu 

am putut să îi avizez.

A.S.: Constat aşa că reţineţi şi nume de paznici şi chinuitori ai dum‑
neavoastră şi desigur mai multe figuri decât nume, îi aveţi în ochii. 
I-aţi recunoaşte daca i-aţi întâlni? I-aţi întâlnit vreodată pe vreunul?

M.D.: Nu.

A.S.: Nu va surprins gândul de răzbunare, doar se acumulează într-
un suflet de om, ură de a lungul timpului, când s-a risipit sau cum, 
sau nu aţi permis, sau nu aţi îngăduit să depozitaţi în suflet.

M.D.: Ştiţi ceea ce vreau să vă spun, la treaba aceasta ce spuneţi 
dumneavoastră, sigur că noi vorbeam acolo în închisoare, sau în dife‑
ritele împrejurări şi spuneam şi eram într-adevăr de aceeaşi părere că 
în zadar, că dacă noi astăzi ne-am elibera şi am merge să spunem uite 
ce am păţit cum s-a purtat, uite ce a făcut, ce a făcut găinarul de exem‑
plu de la Periprava, ce a făcut omul acela cu câinele la poartă când 
stătea acolo, nu mai ştiu cum îl chema, unul brunet era.
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A.S.: Ce anume?
M.D.: Avea câinele lângă el Lup, îl asmuţea asupra oamenilor.

A.S.: Fără nici un motiv?
M.D.: Da, dacă găinarul nu bătea pe cineva într-o zi era bolnav... Noi 

spuneam aşa, că dacă am spune lucrurile acestea, nu ne vor crede, 
pentru că asta nu e de crezut, nu se poate închipui. Iar cât priveşte 
gânduri de răzbunare, de multe ori şi de la mulţi am auzit şi eu am 
trecut prin astfel de clipe, când am spus uite pe omul…

A.S.: Să îl vedeţi pedepsit?
M.D.: Nu nici asta nu, dar convertit, adică schimbat şi pentru ca să 

se schimbe, trebe ca să îşi ceară cineva iertare pentru asta şi pentru ca 
într-adevăr să fie om de societare, să restituie toate nedreptăţile, sau 
toate cele mai ţine încă şi acum, de când a făcut, când era la putere, ori 
nimic din toate lucrurile acestea…

A.S.: Nici unul dintre ei nu a recunoscut, nu a mărturisit.
M.D.: Am văzut şi urmărit Memorialul Durerii, îl urmăresc întot‑

deauna când este şi pe cei mai mari călăi cum au fost pe la...

A.S.: Şi Crăciun şi cel de la Sighet...
M.D.: Da, secretarul ăla Nicolski, sau ministrul de interne Drăghici 

care e acolo. Oamenii ăştia ar fi trebuit arătaţi cel puţin, că iată-i şi ce 
merite şi de la cine. La tot cazul, măcar să vezi un gest de întoarcere 
de pocăinţă, de recunoaştere, de cerere de iertare să facă acesta. Dar, 
ca să admiţi totuşi, în locul de a conduce asupra altora, de a minţi şi 
astăzi şi de a profesa propriu-zis, a ajunge la faptul ăsta atât de ruşinos 
al minciunii, te minte chiar în faţă.

A.S.: Adică a-l asculta încă şi acum, a-i asculta minciunile?
M.D.: Exact, uitaţi-vă chestiunile acestea nu le pot înţelege şi sigur 

că sunt grele...

A.S.: Ceea ce gândiţi dumneavoastră, acel lucru să se ştie ce au făcut?
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M.D.: Asta şi aşa… şi aşa tot se va şti.

A.S.: Să se ştie şi să vină pedeapsa societăţii?
M.D.: Acum pedeapsa fizică, eu zic că nu are mare rost şi nici mare 

putere de îndreptare a cuiva, nu ştiu dacă foloseşte cuiva.

A.S.: Vă gândiţi mai degrabă creştineşte, că în ultimul ceas al vieţii 
să se întoarcă?

M.D.: Şi ei sunt oameni după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, 
dar ei înşişi îşi preţuiesc acest chip. A sosit vremea să înţeleagă şi ei că 
trebuie totuşi să fie şi ei oameni. Or asta depinde de ei.

A.S.: Chiar cu o lună, cu un ceas...
M.D.: Chiar cu 5 minute înainte de a pleca să dea seama în faţa 

lui Dumnezeu, atunci măcar să facă ceva pentru lucrul acesta, asta le 
doresc, dar nici acum nu vreau. Deşi vedeţi, dacă staţi să vă uitaţi la 
situaţia Bisericii noastre cum e şi acum… din păcate m-am izbit şi eu 
personal de anumite lucruri şi de lucrurile acestea, să vină cineva să 
mă mintă în faţă prin faptul că nu e aşa cum îi.

A.S.: Cum ştim bine, cum este.
M.D.: Da, ori nu cum necesită. Pentru viaţa unei naţiuni este distruc‑

tivă şi nu ştiu cui foloseşte, ca de exemplu lui Iliescu să îi meargă bine, 
cui foloseşte lucrul acesta, pe cine fericeşte lucrul acesta şi cui folo‑
seşte faptul că Năstase, cu casele lui, cu nu ştiu mai câte a lui, ceilalţi 
care sunt aşa, care învârt, Adrian Păunescu…

A.S.: Părinte, dar nu facem nimic pentru ca oamenii să înţeleagă 
lucrul acesta, că oamenii nu înţeleg. Nu ştiu, oamenii sunt derutaţi, se 
plâng, constată răul, dar nu vor să numească pe cel de la care pot numi, 
acolo încep şi se încurcă, dacă îi întrebi cine îi vinovat îţi numeşte un 
om uşor deasupra lui, bine dar acela nu este singur, deasupra lui e un 
altul şi încercând să îl duci din stadiu în stadiu nu mai merge cu tine 
omul, se opreşte undeva.

M.D.: Nu, pentru că personal nu ăla de sus îl loveşte, îl loveşte ăsta 
de lângă el.
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A.S.: Nu vrea să meargă cu judecata mai sus.
M.D.: Exact. Pentru că schimbând condiţiile, schimbi deja şi rea‑

litatea faptelor, ori asta merge greu şi am rămas, vă spun sincer, am 
rămas atât de decepţionat, în special în ceea ce priveşte Ardealul. Deşi, 
la ora actuală Ardealul se prezintă mai bine de restul ţării, în privinţa 
depistării valorilor, dar s-a dovedit şi la ultimele alegeri generale, dar 
la tot cazul, faptul acesta că am rămas decepţionat, cum se poate, când 
satul propriu-zis în decursul vremii, în decursul istoriei, a păstrat toate 
tradiţiile, toate transmisiile din tată în fiu şi a ştiut valorile naţiunii, 
valorile neamului.

A.S.: Acum întoarce spatele.
M.D.: Exact, asta am rămas decepţionat, cum s-a putut întâmpla şi 

cum se poate întâmpla acest lucru ce a fost, unde s-a ivit această neno‑
rocire în care satul nu mai e sat, satul este ceva, o mahala.

A.S.: Satul nu mai este în stare să se ridice la o tărie spirituală, la un 
ideal, ci rămâne visceralizat, adică legat de preocuparea pentru hrană, 
preocupare imediată doar pentru hrană şi pentru mâna de la care i se 
pare lui că vine această hrană. Odinioară satul avea idealuri, idealuri 
politice naţionale, idealuri puţin mai departe decât ziua de azi sau de 
mâine.

M.D.: Acum ceea ce vreau eu să fac o mică remarcă la spusele dum‑
neavoastră, sunt atâtea munci care au o oarecare prevalenţă faţă de 
ceilalţi care spune aşa că dacă pe ăsta, de cel care e deasupra mea, de 
exemplu, îl înlătură din funcţia lui, eu nu voi mai putea face gheşeftul 
pe care îl fac acum. În mare, îl menţin pe el pentru că atunci eu am 
mână mai liberă, dar dacă vine un altul, fie că mă ia la răspundere de 
până acum, fie că mă închide, orice ce cale de a face gheşeftul meu. Mi 
se pare, că asta este care conduce, ca să se ajungă la realegerea tuturor 
acelora care opresc mersul spre îmbunătăţire a situaţiei.

A.S.: Părintele Cosmovici, nu ştiu dacă l-aţi întâlnit?
M.D.: Nu l-am întâlnit, dar îl cunosc, îl ştiu.
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A.S.: Părintele Cosmovici spunea la un moment dat după 
Universiadă, că ar da un sfat studenţilor, acum rămâne ca fiecare din‑
tre voi să reuşiţi să convingeţi un alt om, aşa de la gură la gură, aproape 
ca o respiraţie artificială, ori asta noi nu am făcut în aproape cei 5 ani. 
Să propunem, să convingem un om doi oameni, trei oameni…

M.D.: Ştiţi, aş vrea să fac o mică remarcă în lucrul acesta, o mică 
comparaţie între sfârşitul Primului Război Mondial şi vremea de după 
Revoluţia din 1989. În 1919 a început organizarea teritorială a României 
peste tot, dar şi ocuparea propriu-zisă a Ardealului cu armatele, deci cam 
din 1920 încoace, putem să zicem că ţara a început să se organizeze, să 
se poată să se aşeze, sau să se poată rândui lucrurile acestea. Ei bine, în 
1923 era prin sfârşitul lui februarie începutul lui martie, Titulescu era 
ministrul de finanţe şi în susţinerea principiilor a documentaţiei pentru 
legea finanţelor, începe să spună că oamenii îşi văd de treburile lor, sunt 
profund preocupaţi să-şi aşeze bazele şi să îşi urmărească interesele lor 
familiare şi toată ţara e într-un iureş, uitând că acum de curând, noi am 
avut de trecut peste un război în care am pierdut 800 de mii de oamenii 
şi am avut cheltuieli enorme. Toate lucrurile acestea, oamenii le-au uitat, 
dar finanţele nu le-au uitat. Atunci, a venit cu asta, a venit tot atunci 
Constituţia, a venit împroprietărirea, deci în aproape patru ani, sau să 
zicem în patru ani, ţara asta, cu Ardealul alipit la ţară, cu Bucovina reve‑
nită, cu Basarabia revenită, cu toata organizarea, unificarea legislativă, 
toate acestea s-au putut face ca în 1923 deja, după patru ani ţara să fie 
ocupată şi să uite că a avut un război de curând. Ori astăzi...

A.S.: Forţe politice, ce personalităţi erau?
M.D.: Credeţi că oamenii de atunci, nu au urmaşi şi astăzi, oamenii 

de valoare nu pot exista şi astăzi?

A.S.: Sunt convinsă că există.
M.D.: Şi nu sunt lăsaţi, aici vine chestiunea asta, răutatea, răul a 

învins. Aici e marea condamnare, pe care o socot eu că vremurile noas‑
tre ne-o vor face şi ne vor condamna că nu am fost în stare să arătam 
răul şi nu am fost în stare să îi convingem pe oameni, că oameni buni 
trebe să vă treziţi, uitaţi în mâinile voastre este viitorul acestei ţări, nu 
în arme, nu mai e chestiune de arme, este chestiune de conştiinţă.
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A.S.: Şi încă ceva, adică nu să punem toată preocuparea pentru stric 
ziua de azi, sau ziua de mâine, să gândim un pic mai încolo.

M.D.: Da... inflaţia pentru ce e? Credeţi dumneavoastră că ar fi un 
lucru natural inflaţia asta.

A.S.: Nu în felul acesta, nu.
M.D.: Nu a venit de la sine, asta e provocată. Am spus-o atunci, când 

o fost prima mineriadă şi când o fixat salariul care era secret, aici e vie 
inflaţia, când va veni, acum ajunge o lună-două, dar când va ajunge de 
la golul pe care banul nemuncit e pus pe piaţă şi care e aruncat, atunci 
va începe prăpădul şi poftim ce facem astăzi, credeţi că până astăzi nu 
s-ar fi putut stopa?

A.S.: Cum să nu.
M.D.: Noi care am avut oameni şi avem şi astăzi cum a fost 

Madgiaru de exemplu, care o fost… un Popovici, fostul ministru de 
finanţe. Oameni care într-adevăr au fost pe plan universal, astăzi nu 
mai avem aşa ceva.

A.S.: Aceste generaţii chiar dacă sunt capabile, totuşi sunt marcate de 
comunism şi de educaţia comunistă, totuşi noţiunile lor sunt noţiuni 
formate în comunism. Noţiunile despre lumea liberă, despre capita‑
lism, sunt noţiuni formate în nişte şcoli comuniste, nu se poate să nu te 
atingă undeva în osul sufletului, lucrul acesta. Eu constat la cei mai bine 
intenţionaţi, dintre oameni, din generaţia de până în 50 de ani, să spun 
aşa sunt marcaţi, iar cei foarte bătrâni, uitaţi cum e Domnul Coposu nu 
mai are puterea de a organiza în jurul lui, nu are oameni, unde sunt?

M.D.: Îmi permiteţi să fac o abatere de la toate lucrurile acestea. 
Aici în Oradea se pregăteşte o acţiunea spirituală, am aprobarea 
Episcopului. Lucrarea e aproape de sfârşit, unde o să înceapă să răs‑
pândească în toată Dieceza, pentru că în toată Dieceza, facem acţiunea 
aceasta de salvare a neamului şi salvare personală.

A.S.: Aici se poate mai degrabă decât în altă parte, pentru că şi situ‑
aţia interetnică şi interconfesională e mai bună decât în alte părţi.
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M.D.: Este, însă să mă credeţi, încă un lucru, nu vreau să atac şi nu 
atac ortodoxia, sunt români, ei nu ne recunosc, ne declară maghiari, 
romi şi nu mai ştiu câte. Însă, pentru Românism, Biserica Unită a 
făcut mai mult decât ortodoxia, ăsta e un adevăr pe care nu îl va putea 
nega nimeni.

A.S.: Vor nega argumentele.
M.D.: Asta e altă chestiune, că vor nega sau nu vor nega, că indife‑

rent de ce vor face sau nu vor face, trebe să înţeleagă şi ei, că puterea 
sufletului românesc trebuie să învingă în ţară şi nu să ne batem între 
noi ca nişte orbi şi să ne ţină lucrurile care sunt ale noastre, toate 
proprietăţile, toate bunurile, credincioşii minţindu-i, înşelându-i că ei 
sunt români. Uitaţi-vă, toate lucrurile acestea vor trebui să le spună, 
nu cer şi nu voi cere niciodată nici o pedeapsă, nici o ură faţă de ei, 
dimpotrivă trebuie singuri să înţeleagă că a fi român e un mare lucru 
şi a nu fi român…

A.S.: Este problema noastră, problema trezirii omului de naţionali‑
tate română.

M.D.: Nu numai asta, întrucât primejdia nu vine de aici, ci vine din 
afara graniţelor. Judecaţi numai un lucru, singura ţară din toată latini‑
tatea care purtăm numele Romei şi ca ţară şi ca naţiune şi că numele 
ţării dacă vorbim de asta, toată limba este impregnată şi toată… şi fără 
latinitate am fi muţi, toată îi aceasta şi avem şi terminologia sacră, 
unde erau slavii când de mult de mult… ei nici nu existau în istorie.

A.S.: Dar cum facem să trezim în omul de rând, în omul incult, 
în omul care şi-a pierdut simţul valorilor adevărate, cum facem să îl 
trezim, aceste lucruri pe care el nu l-ea simţit niciodată, omul tânăr 
nu le-a simţit.

M.D.: Ce vreau să vă spun la lucrul acesta, preotul este un om cult, 
un om ce a făcut şcolile medii, cultura generală deci o are, cultura 
specifică, dar el nu ştie istoria neamului, el nu vorbeşte o limbă, el 
nu exprimă limba acesta pe care o vorbeşte, total împotriva duhului, 
împotriva soborului, împotriva tuturor cuvintelor, care nu au existat 
pe timpul începutului, mai ales când noi eram deja deplin creştin. 
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Cum, deci, poate să aibă putere, asta ne-a denaţionalizat, ori aici îi 
primejdia dumneavoastră. Să ştiţi lucrul acesta se pierde prin faptul 
ăsta că îşi câştigă independenţa şi naţionalitatea şi împărăţia cerurilor, 
el ştie că minte, când spune chestiunile acestea, dar nu are dreptul, 
pentru că el trebuie să ştie adevărul şi trebuie să propovăduiască ade‑
vărul, prin urmare câtă vreme el va minţi în continuare, atâta vreme 
vor fi oameni care îl vor crede că va spune adevărul adevărat, pentru că 
el e la altar şi că el e ba Patriarh. Cine l-a pus pe Patriarh de Patriarh? 
Parlamentul! Care Dumnezeu, care Biserică l-a pus pentru că el îna‑
inte era... cine l-a pus autocefal – parlamentul, nimeni altcineva. Prin 
urmare ce religie poate să fie aceea, ca Anglicană, care Statul l-a pus 
acolo. Lucrurile acestea trebuie ştiute că Dumnezeu este Dumnezeu şi 
Împărăţia lui Dumnezeu aparţine tuturora. Nouă în chip special mai 
altfel decât întregii latinităţi şi decât întregii lumi, pentru că nimeni, 
nici un popor din lume nu s-a născut creştin şi român în acelaşi timp 
afară de noi. O dată cu etnia am ajuns să fim şi fii de geneză. Deci 
naşterea asta, de două ori suntem condamnaţi, dacă pierdem această 
legătură cu Biserica Universală, în afară de lucrul acesta latinitatea, 
restul latinităţii, fiecare popor în parte, chiar şi micuţa Portugalie e 
vorbită limba lor de vreo 70–80 de milioane de oameni din lumea 
aceasta. Deci latinitatea asta peste tot. Ce am făcut noi în cadrul lati‑
nităţii pentru latinitate? Cântecul lui Vasile Alecsandri cu „Latina gin‑
tei, e regina” atât am făcut. Recunoaştem lucrul acesta. Ce urmează? 
Istoricii care ştiu că ne-am năsut creştini şi ştim că atunci nu a existat 
decât o singura Biserică şi încă înainte, la anul după primul Conciliu 
din Niceea, s-a întemeiat Constantinopolul, nu a existat când noi exis‑
tam aproape încreştinaţi, prin urmare ce influenţă a putut să lase toate 
astea asupra noastră? 

A.S.: Ce influenţă, doar am trăit această influenţă?
M.D.: Ei bine, dacă rămâne în continuare, trăim în minciună, ori o 

Biserică nu are dreptul, se bazează în cele ale lui Dumnezeu. Pe min‑
ciună… convingă credincioşii că minciuna e adevărul.

A.S.: Dar suntem o Biserică atât de mică astăzi, mică am fost şi îna‑
inte dar foarte puternică, acum suntem mică şi neputincioasă.
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M.D.: Această chestiune... eu v-am spus că am început acţiunea 
aceasta în Oradea şi o începem, au fost 12 Apostoli dintre care unu a 
căzut Iuda şi o spus mergeţi în lume, mergeţi cuceriţi, mergeţi vestiţi 
la toată lumea, la toată omenirea şi ce au făcut, uite toţi sunt un mili‑
ard sau două miliarde, nu ştiu câţi creştini sunt acum. Un miliard 
sunt catolici şi câţi sunt ortodocşi, cel mult, nici nu ştiu dacă sunt două 
sute de milioane, toţi ortodocşii la un loc.

A.S.: Deci, părinte dacă veţi convinge un grup de oamenii în jurul 
dumneavoastră şi acel grup mai departe şi mai departe, socotiţi că 
putem fi destui încât să nădăjduim într-o izbândă?

M.D.: De exemplu, dacă să luăm numai Apostolii, în câţiva ani, pen‑
tru că ce ştiu… singur Ioan a depăşit suta de ani, ceilalţi de la anul 
60–70 deja…

A.S.: Părinte socotiţi că lumea era la fel de rea, ca lumea de azi?
M.D.: Da, socot că să poate face şi dacă avem în fiecare Dieceză 

cel puţin câte zece preoţi, într-adevăr aleşi, care se dăruiesc total 
lui Dumnezeu, aia însemnează că biruinţa e sigură, va trebui să 
fie sigură şi nu în dauna nimănui, nici a Ortodoxiei, ci în binele 
a lui Dumnezeu şi a tuturor sufletelor şi a ţării, că până când nu 
vor ajunge cinstit în fruntea ţării, până atunci va fi necaz şi ţara 
asta este în primejdie, mai ales astăzi cu Basarabia pierdută, cu 
Bucovina pierdută, cu atâtea deportări şi atâtea... şi peste tot sunt 
atacuri...

A.S.: Cu acest suflet românesc psihic pierdut, distrus în ceea ce le 
avea, nu putem spune că am fost... în fond ne place să ne lăudam şi 
să ne mândrim cu anumite calităţi ale noastre unele reale, altele mai 
exacerbate, dar oricum am fost una dintre naţiunile care puteau sta cu 
fruntea sus, în multe împrejurări.

M.D.: Ştiţi ce vă spun, că în privinţa asta într-adevăr sunt eu...

A.S.: Ca structură de suflet a unui popor.
M.D.: Nu numai atât, cu mai mult.
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A.S.: Cu inteligenţa am sta bine, spuneam acum, că momentul 
acesta este al unei purităţi sufleteşti.

M.D.: Da este...

A.S.: Este vorba de moralitate?
M.D.: Plăcut cuvânt... îmi place ceea ce spuneţi şi cum spuneţi.
A.S.: Nu se poate construi altfel. Altfel construieşti dughene, când 

nu ai moralitatea unui popor, în numele unei economii libere, con‑
struieşti aceste păduchelniţe, pardon, unele chiar sunt mai frumuşele, 
dar tot aia e, pentru că nu există moralitatea poporului, pe o moralitate 
poţi construi o economie mare, dar aşa nu poţi.

M.D.: Acum la tot cazul...

A.S.: Noi vorbim acum despre refacerea unei societăţi.
M.D.: A unei ţări, salvarea unei ţări. Salvarea acesta trebuie să vină 

şi...

A.S.: Şi dumneavoastră spuneţi că aici în acest colţ de ţară mai este 
luminat niţel, decât ceea ce văd eu acolo la Bucureşti, grozăvia aceea?

M.D.: Socot că da, dar să ştiţi că influenţa Bucureştiului se resimte 
şi asupra tuturor. Acolo în Maramureş mai este încă o greutate, e polu‑
area aceea grozavă şi oamenii nici nu au limpezimea minţii, pentru că 
e natural, ca să poată ca să judece numai lucrul acesta...

A.S.: Am fost în nişte sate din Maramureş şi m-am mirat de lipsa 
totală de înţelegere a direcţiei din care vine răul.

M.D.: Da şi...

A.S.: Însemnează că din nou preoţii noştri, care se vor duce în sate 
vor trebui să redevină, să devină, ceea ce odată au fost, lideri de opinie. 
Acei lideri de opinie, acei oameni, care îndreptau valea satului, învăţau 
ce să creadă din vălmăşagul de fapte care se petreceau în jur, învă‑
ţau ce să aleagă, veneau seara fruntaşii satelor la preot să vorbească 
politică, ţineţi minte? Am reîntâlnit lucrul acesta într-un sat, în Borşa 
Maramureş, un preot de 25 de ani şi nişte bătrâni ai satului venind la 
tânărul preot, nişte oameni care au făcut în trei luni o biserică, care 
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se regrupează şi care privesc către omul cu carte, care este preotul cu 
nădejde, crezându-l în tot ceea le spune şi despre cele ale Bisericii şi 
despre cele ale lumii laice. Asta mi s-a părut extraordinar, deci ce spu‑
neaţi dumneavoastră, dacă am avea câţiva preoţi ne-am putea reorga‑
niza? Nădejdea dumneavoastră mi se pare salutară.

M.D.: Acum la tot cazul, un lucru este foarte dezolant, dacă soco‑
tim până la Primul Război Mondial când românii erau români pe tot 
cuprinsul unde s-au născut, a venit graniţele care erau mai mici decât 
extinderea populaţiei române, sigur că am cunoscut pe Iorga…

A.S.: Romania Mare era totuşi oarecum o ţară...
M.D.: Întreagă, s-ar zice însă vedeţi că de la graniţa de apus, cum e 

aici a noastră, am avut încă o fâşie întreagă şi în nord cu Biserica Albă 
şi am căutat să le văd acolo... Preasfinţitul Hossu a înfiinţat un proto‑
popiat pentru astea, deşi mai sunt şi altele care erau mai îndepărtate, 
care nu a putut să înfiinţeze nimic, dar care nici nu puteau fi conduse 
din România. Ceea ce am observat, că vedeţi în vremea Episcopului 
Vulcan, atât de... întemeietorul Liceului din Beiuş, un mare Mecena 
al vremii sale, el arăta că din 1.200 de sate, care sunt în Voivodina şi 
partea ceea de Voivodina, 960 sunt româneşti şi nu au învăţător, toţi 
sunt sârbi care îi conduc peste tot, astăzi sunt vreo cinci-şase sate în 
Voivodina, deci câte sute de mii, dacă nu un milion am pierdut noi 
acolo. Valea Timocului, cât mai avem din Valea Timocului, cât mai 
avem din fosta Republică dintre cele două războaie... câţi mai avem în 
Bucovina care e luată şi am constat aşa, că ceea ce am pierdut, româ‑
nii pe care i-am pierdut de la al Doilea Război Mondial încoace până 
astăzi depăşeşte tot ce-am pierdut acum din românism, din întreaga 
istorie a românismului şi asta este neliniştitor, pentru că astăzi şi aria 
limbii române să îngustează, cum strâmtoresc cei din afară şi acum 
mai ales când vine astăzi, când vine cu Basarabia în starea nenorocită 
în care se găseşte, să nu fie puterea asta a Basarabenilor, putere atât de 
mare încât să nu îşi aducă aminte de cei care au fost atât de însemnaţi.

A.S.: A trecut un moment, aproape un an, poate chiar ceva mai mult 
şi pe urmă au alunecat mai rău decât înainte, sunt deprimaţi, dezolaţi, 
sunt despărţiţi.
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M.D.: Da, altceva e să fii dezolat şi altceva este să îţi doreşti să te 
conducă vrăjmaşul tău. Acum încă un lucru, care nu a fost atins în 
toate lucrurile acestea...

A.S.: Sunt mai epuizaţi decât noi, sufleteşte aş zice, că parcă mai 
epuizaţi….

M.D.: Nu ştiu, nu ştiu dacă...

A.S.: Acum ce aţi fi vrut să spuneţi?
M.D.: Ce am voit să spun, ştiţi că toate lucrurile, toate nenorocirile 

din ţara asta s-ar reduce cu 50 la sută, dacă Regele ar fi în ţară. Din 
momentul în care încă în vremea noastră, imediat se schimbă atâtea 
lucruri, încât din oficiu se poate.

A.S.: Dacă puneam această problemă în 1990, dar nimeni nu a 
pus-o atunci, dacă puneam acestui popor dezorientat atunci în faţă 
acea soluţie se putea, acum nu se mai poate.

M.D.: De ce credeţi?

A.S.: Locuiesc într-un bloc de 1.000 de oameni, înţelegeţi cu struc‑
tura electorală întregime fixată la 1.000 de oameni, un intelectual 
umanist sunt eu, vreo doi ingineri, vreo trei economişti. Muncitorime 
nouă formată şi foarte puţină muncitorime mai veche statificată, deci, 
eu mereu am spus politicienilor, veniţi în aleea Hobiţa, nr. 6, dacă 
vreţi să vă cunoască electoratul, deci am tot timpul pulsul mulţimii. Ai 
ales această ultimă vizită, încearcă cum e posibil ca un om inteligent, 
un om în vârstă, să facă o asemenea prostie, iertaţi-mă să vină când nu 
ştie... că doar ştia unde vine, aceasta i-a dat lovitura mortală, adică cum 
să vă spun eu, accept oricând un miracol.

M.D.: Acum uitaţi peste astfel de chestiuni, sigur, respectând pro‑
porţiile acestea sunt păţit de lucruri imposibile de crezut. În foarte 
scurtă vreme se vede adevărul şi reiese la suprafaţă şi atunci deja lumea 
e schimbată şi de asta v-am spus ce v-am spus, dacă ar fi fost în ţară, 
chiar oarecum cu putere redusă a regelui, nu ar fi existat nici Piteşti, 
nu ar fi existat nici toate nenorocirile pentru că ăia... uitaţi-vă ceea ce 
s-a întâmplat atunci, acolo e ruşinea celor care au apărat şi pe Drăghici 
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şi pe Nicolski, cu toate lucrurile acestea. Nici diavolii nu i-au pus cu cei 
îndrăciţi, atât de murdari şi atât de josnici, ori asta nu se poate face şi 
nici toate lucrurile acestea înşelătoriile care se fac în văzul lumii...

A.S.: Gândiţi-vă părinte, porunca era aceeaşi de la Moscova pentru 
tot estul. De ce la noi, cu ajutorul nostru am ajuns la această exacer‑
bare a tuturor răutăţilor, peste tot a fost rău, poruncă egală, dar de ce 
noi am ascultat de poruncă mai mult decât ceilalţi vecini ai noştri?

M.D.: Acum Nicolski a fost un străin faţă de noi, a fost trimis aici, 
nu au făcut nici chinezii...

A.S.: Peste tot au fost trimişi.
M.D.: Nu cu asemenea...

A.S.: Ungurii au avut ruşi, chiar mai mult decât noi, tare mă tem că 
suntem labili, prea labili.

M.D.: Acum ticăloşi sunt peste tot, dar ca să fie anume instruiţi, să 
îşi facă ticăloşiile, nu s-a întâmplat în alte părţi.

A.S.: Părinte ne iubim neamul, ne iubim cu putere.
M.D.: Exact.
A.S.: Dar trebuie… constatăm situaţia reală, să pornim nu în sensul 

de a renunţa, dar să pornim de la realitatea pe care trebuie să o vedem, 
oricât ar fi de crudă şi de deprimantă.

M.D.: Exact.

A.S.: Să constatăm cât de jos am ajuns.
M.D.: Da, ştiţi acum situaţia… dacă există o explicaţie simplă, că mai 

simplă nu se poate, că în zadar am spune că doi cu doi fac trei, sau doi 
cu doi fac cinci, pentru că este indiferent cât de mult s-ar spune un 
lucru, sau că fac trei sau că fac cinci, indiferent cât de mulţi. Adevărul 
este că fac patru şi a spune acest lucru nu poate decât pe cei cu trei 
să îi ridice la patru şi pe cei cu cinci să-i coboare la patru şi ăsta este 
adevărul şi în Ţara Româneasca şi în legătură cu toate mitocăniile care 
se fac în Ţară, pentru că se fac şi asta nimeni nu poate să nege, sunt 
corupţi, numai corupţie, asta e ceva care nu se poate închipui decât...
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A.S.: Corupţia a avansat în aceşti câţiva ani cu o viteză, ca ciumă, ca 
o molimă din aceea care se propagă cu viteză de nestăvilit.

M.D.: Dar dacă e protejată cum să nu propage aşa... îi protejată.

A.S.: Care ar fi sfatul părinte?
M.D.: Să nu se mai protejeze... pur şi simplu.
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1.34. Olah Augustin – preot
„A făcut slujbă catolică după

Unificarea religioasă”

Din Fişa Matricolă Penală134 a Preotului Augustin Olah, preotul 
Catedralei Greco-Catolice din Oradea, aflăm că s-a născut la data de 25 
iulie 1903 în localitatea Doba, judeţul Satu Mare, din părinţii Ioan şi 
Terezia. A fost căsătorit şi a avut un băiat şi o fată.

A fost arestat în 19 octombrie 1952, motivul arestării a fost: „A 
făcut slujbă religioasă după unificarea religioasă”. Preotul Augustin 
Olah a fost judecat de către Tribunalul Militar Oradea, nr. mandatului 
418/953. Prin Hotărârea Judecătorească nr. 429/953 a fost condamnat 
pentru „agitaţie publică”, conform art. 327 C.P. la 2 ani închisoare (19 
octombrie 1952 – 16 mai 1954), această pedeapsă a fost redusă.

Conform Fişei Matricole Penale a fost în detenţie doar la penitenci‑
arul Oradea, de aici a fost eliberat la 16 mai 1953.

„Pelerinajul” preotului Augustin Olah
în închisorile comuniste

– Arestat: 19 octombrie 1952.
– Penitenciarul Oradea: 19 octombrie 1952 – 16 mai 1953.
– Eliberat: 16 mai 1953.
– Total ani detenţie: 6 luni.

Parohul Catedralei Greco-Catolice din Oradea, Olah Augustin, după 
eliberarea din detenţia regimului comunist a fost funcţionar la GAS 
Oradea cu salar de 625 lei. Din rapoartele Împuterniciţilor era conside‑
rat: „Duşman al unificării, Pe clericii reveniţi îi consideră trădători pe 
care îi sfidează. Frecventează biserica romano-catolică şi are legături 
de prietenie cu preoţi nereveniţi din Oradea. Duşman al regimului”135.

134 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Olah Augustin, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/O/O%20
01.%20Oachesu%20-%20Olvedi/Olah%20Augustin%20I/index.php, în data de 27.08.2013.
135 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila: 289.
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1.35. Oros Gheorghe – preot
Preotul Oros Gheorghe a fost paroh în parohia Pişcari, protopopia‑

tul Carei. Conform Fişei Matricole Penale, nr. 20/59, de la penitenci‑
arul Satu Mare136, s-a născut la data de 4 aprilie 1905, într-o localitate 
din Ungaria, părinţii au fost Gheorghe şi Maria. A fost căsătorit cu 
Ludovica, a avut 2 fete. 

Gheorghe Oros a fost arestat la data de 3 iunie 1959 de către M.A.I. 
Reg. Baia Mare, nr. mandatului de arestare: 120 din 4 septembrie 
1959, acuzat de „Uneltire” conform art. 209 C.P. A fost judecat de 
către Tribunalul Militar Cluj, nr. 964/960. A fost condamnat la 3 ani 
închisoare, prin Hotărârea Judecătorească nr. 511/59, pentru perioada 
3 septembrie 1959 – 1 septembrie 1962.

A fost eliberat la data de 1 septembrie 1962, la expirarea pedepsei, 
cu menţiunea D.O. acelaşi domiciliu, conform Hotărârii Judecătoreşti 
80844 din 29 mai 1962.

„Pelerinajul” preotului Gheorghe Oros
în închisorile comuniste

– Arestat: 3 iunie 1959.
– Penitenciarul Satu Mare:3 iunie 1959 – 4 aprilie 1960.
– Penitenciarul Gherla: 4 aprilie 1960 – 27 aprilie 1960.
– Lagărul de Muncă Periprava: 27 aprilie 1960 – 1 septembrie 1962.
– Eliberat: 1 septembrie 1962.
– Total ani detenţie: 3 ani şi 2 luni.

136 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Oros Gheorghe, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
O/O%2002.%20Omel%20-%20Ozsvath/Orosz%20Gheorghe%20Gh/index.php, în 
data de 27.08.2013.
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1.36. Pali Florian – preot
Pali Florian a fost preot-paroh în Beznea, protopopiatul Central-

Oradea. Conform Fişei Matricole Penale nr. 2758137 de la penitenci‑
arul Oradea, acesta s-a născut în Vadul Crişului la data de 14 martie 
1921, părinţii Ioan şi Ecaterina, a fost căsătorit cu Gavriluţ Maria,a avut 
doi copii: un băiat şi o fată, la data arestării era funcţionar în Vadul 
Crişului. 

A fost arestat la data 14 august 1958 de către UM 0386 Oradea. 
Arestarea a avut la bază mandatul de arestare nr. 135/485 din 15.08.58, 
emis de UM 0386 Oradea, acuzaţia „uneltire”, conform articolului 
209 C.P., descrierea acuzării: „uneltire contra ordinii sociale”. Preotul 
Pali Florian a fost judecat de Tribunalul Militar Timişoara, cu nr. man‑
datului 585, conform Hotărârii Judecătoreşti nr. 433/58 a fost con‑
damnat la 18 ani închisoare. Această pedeapsă a fost redusă conform 
Deciziei nr. 271 din 12 noiembrie 1963 de la 18 ani la 7 ani (15 august 
1958 – 12 august 1965).

Preotul Pali Florian a fost graţiat în 4 august 1964 cf. Decretului 
411/1964.

„Pelerinajul” preotului Florian Pali
în închisorile comuniste

– Arestat: 14 august 1958.
– Penitenciarul Oradea: 14 august 1958 – 21 decembrie 1959.
– Penitenciarul Jilava: 21 decembrie 1959 – 9 ianuarie 1960.
– Lagărul de muncă Periprava: 9 ianuarie 1960 – 18 aprilie 1960.
– Lagărul de muncă Salcia: 18 aprilie 1960 – 10 septembrie 1962.
– Lagărul de muncă Giurgeni: 10 septembrie 1962 – 3 iulie 1962.
– Lagărul de muncă Ostrov: 3 iulie 1962 – august 1964
– Eliberat: 4 august 1964.
– Total ani detenţie: 5 ani şi 11 luni.

137 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Pali Florian, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/P/P%2001.%20Paca%20-%20Panczel/Pali%20Florian/index.php, în data de 
27.08.2013.
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Preotul Pali Florian după eliberarea din detenţia regimului comu‑
nist a fost administrator la „Minogen” din comuna Zecehotare, 
raionul Aleşd, grupul ISM salar 1800 lei. Conform rapoartelor 
Împuterniciţilor aceasta: „Are la dispoziţie autoturism, se deplasează 
deseori în comuna sa natală Vadul Crişului, şi în fosta parohie Beznea, 
unde se amestecă în problema unificării. Face servicii clandestine în 
Vadul Crişului, unde domiciliază familia. Este un element tânăr, fana‑
tic catolic, foarte periculos regimului nostru în special în funcţia pe 
care o deţine”138.

138 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila: 290.
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1.37. Pascal Dumitru – preot-călugăr Mănăstirea Drăgeşti
Pascal Dumitru, preot-călugăr la mănăstirea Drăgeşti conform Fişei 

Matricole Penale, nr. matricol 96 din 8 iulie 1953, de la penitenciarul 
Oradea139, s-a născut la data de 21 martie 1916, în localitatea Huşi, jude‑
ţul Vaslui, părinţii erau Dumitru şi Ecaterina.

Preotul-călugăr de la Mănăstirea Drăgeşti a fost arestat prima data la 
11 noiembrie 1952. A avut proces la Tribunalul Militar Oradea, nr. man‑
datului 418/53. La acest proces a fost acuzat de: „a îndemnat populaţia 
să nu se înscrie la Biserica Ortodoxă”. Prin Hotărârea Judecătorească 
nr. 429/53 a fost condamnat la 6 ani închisoarea acuzat de agitaţie 
publică conform art. 327 C.P. data pedepsei: 11 noiembrie 1952 – 9 
noiembrie 1955. Preotul Pascal Dumitru a fost eliberat (amnistiat) la 7 
octombrie 1955, conform Decretului 421/955.

A doua arestare a fost la data de 29 octombrie 1958, mandatat de 
arestare nr. 183/468, emis de Direcţia Regională M.A.I. Oradea, pen‑
tru fapta „uneltire” cf. articolului 209 C.P. punctul 2. A avut proces la 
Tribunalul Militar Timişoara, nr. 124/59. Prin Hotărârea Judecătorească 
45/59 a fost condamnat la 12 ani muncă silnică. Această pedeapsă a 
fost comutată. Perioada detenţie a fost: 29 octombrie 1958 – 29 noiem‑
brie 1967. Preotul Dumitru Pascal a fost graţiat la data de 31 iulie 1964, 
prin Decretul 411/64.

„Pelerinajul” preotului Dumitru Pascal
în închisorile comuniste

– Arestat: 11 noiembrie 1952.
– Penitenciarul Oradea: 11 noiembrie 1952 – 20 mai 1954.
– Penitenciarul Văcăreşti: 20 mai 1954 – 26 mai 1954.
– Penitenciarul Jilava: 26 mai 1954 – 3 iunie 1954.
– Penitenciarul Târgu Ocna: 3 iunie 1954 – 7 octombrie 1955.
– Eliberat: 7 octombrie 1955.

139 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Pascal Dumitru, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/P/P%2003.%20Parva%20-%20Pasztor/Pascal%20Dumitru/index.php, în 
data de 27.08.2013.
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– A doua arestare: 29 octombrie 1958.
– Penitenciarul Oradea: 29 octombrie 1958 – 4 octombrie 1959.
– Lagărul de Muncă Salcia: 4 octombrie 1959 – 6 decembrie 1959.
– Lagărul de Muncă Peninsula: 6 decembrie 1959 – 18 aprilie 1960.
– Lagărul de Muncă Salcia: 18 aprilie 1960 – 12 februarie 1962.
– Penitenciarul Galaţi: 12 februarie 1962 – 14 februarie 1962.
– Penitenciarul Jilava: 14 februarie 1962 – 18 februarie 1962.
– Penitenciarul Bacău: 18 februarie 1962 – 13 ianuarie 1963.
– Penitenciarul Jilava: 13 ianuarie 1963 – 5 februarie 1964.
– Penitenciarul Brăila: 5 februarie 1964 – 17 februarie 1964.
– Lagărul de Muncă Ostrov: 17 februarie 1964 – 31 iulie 1964.
– Eliberat: 31 iulie 1964.
– Total ani detenţie: 8 ani şi 10 luni.
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1.38. Pop Alexandru – preot
„activitate împotriva 

unificării religioase din 1948”

Pop Alexandru a fost preot paroh în parohia Zalnoc, protopopiatul 
Supur. Din Fişa Matricolă Penală, nr. 311, din 14 aprilie 1952, de la peni‑
tenciarul Satu Mare140, aflăm că acesta s-a născut la data de 22 august 
1913, în localitatea Mogoşeşti, părinţii erau Dumitru şi Iuliana; a fost 
căsătorit cu Dan Agafia, a avut un băiat şi o fată. 

A fost arestat la 14 februarie 1952, de către Serviciul Securităţii Satu 
Mare, cu ordinul nr. 72.205/14 aprilie 1953.

În cea de-a doua Fişă Matricolă Penală, nr. 17.908 de la Colonia de 
Muncă nr. 4 Castelu141, este menţionat motivul internării: „activitate 
împotriva unificării religioase din 1948”, pentru aceasta a fost con‑
damnat la închisoare 12 luni., perioada 14 februarie 1952 – 14 februarie 
1953.

Preotul Pop Alexandru a fost eliberat la 15 februarie 1953 de comisia 
MSS, nr. 17821/53.

„Pelerinajul” preotului Alexandru Pop
în închisorile comuniste

– Arestat: 14 februarie 1952.
– Penitenciarul Satu Mare: 14 februarie 1952 – 5 septembrie 1952.
– Colonia de Muncă nr. 4 Castelu: 4 septembrie 1952 – 15 februarie 

1953.
– Eliberat: 15 februarie 1953.
– Total ani detenţie: 1 an.

140 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Pop Alexandru, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/P/P%2009.%20Pop%20-%20Pop/Pop%20Alexandru%20Dumitru’/index.
php, în data de 27.08.2013.
141 Localitate Castelu, Judeţul Constanta, Tip lagăr de muncă.



271Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie

1.39. Puia Nicolae – preot
Puia Nicolae până în decembrie 1948 a fost preot în parohia Fiziş, 

protopopiatul Beiuş. Conform Fişei Matricole Penale142, acesta s-a năs‑
cut la data de 12 decembrie 1911, în localitatea Şuncuiuş; părinţii: Pavel 
şi Floarea. Puia Nicolae s-a căsătorit cu Elena şi a avut doi copii, un 
băiat şi o fată. 

Preotul Puia Nicolae a fost arestat la data de 18 septembrie 1952, 
cu mandat de arestare nr. 338/1952, pentru fapta comisă, „favorizare 
infractor” descrisă astfel: „a găzduit pe un fugar”. A fost eliberat în 8 
decembrie 1953. Puia Nicolae a devenit în 1954 preot ortodox, conform 
rapoartelor Împuterniciţilor Regiunii Oradea – „revenit” în parohia 
Sânlazăr.

„Pelerinajul” preotului Nicolae Puia
în închisorile comuniste

– Arestat: 18 septembrie 1952.
– Penitenciare: Cluj, Timişoara, Oradea.
– Eliberat: 8 decembrie 1953
– Total ani detenţie: 1 an şi 2 luni.

142 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Puia Nicolae, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
P/P%2015.%20Predaes%20-%20Puznava/Puia%20Nicolae%20P/index.php, în data 
de 27.08.2013.
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1.40. Raţiu Alexandru – preot la Academia Teologică Oradea

Alexandru Raţiu143

Alexandru Raţiu s-a născut la data de 4 mai 1916 în America (Scalp 
Level, Pennsylvania), părinţii Grigore şi Elisabeta. 

Preotul Alexandru Raţiu a fost arestat pentru prima data la 9 mai 
1947, conform Fişei Matricole Penale nr. 531, de la penitenciarul Gherla, 
eliberat la 19 august 1947144. A mai avut loc o arestare la sfârşitul anului 
1947145 ordonată de Inspectoratul Regional Cluj, nr. 1175/1958, eliberat 
la 10 iulie 1948.

A treia arestare a fost la data de 29 octombrie 1948. După această 
arestare a ajuns la penitenciarul din Sighet Principal. Din Fişele 

143 Fotografie din arhiva personală, Emanuel Cosmovici.
144 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Raţiu Alexandru, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici 
/R/R%2001.%20Rab%20-%20Razus/Ratiu%20Alexandru%20Gr/index.php, în data 
de 27.08.2013.
145 Din păcate data arestării din Fişa Matricolă Penală este indescifrabilă.
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Matricole Penale de la acest penitenciar aflăm că a stat în camera 71 şi 
camera 36.

După eliberarea de la penitenciarul din Sighet a fost arestat la data 
de 2 septembrie 1956, cu mandatul de arestare, nr. 16, emis de către 
U.M. 0229 Baia Mare, acuzat de „Instigare”, cf. articolului 327 C.P. 
descrierea acuzaţiei: „o instigat pe preoţi contra actului de unificare 
a Bisericii Greco-Catolice”. A avut proces nr. 98/957 la Tribunalul 
Militar Oradea. Prin Hotărârea Judecătorească nr. 53/57, a fost con‑
damnat la 6 ani închisoare, acuzat de „răspândire de publicaţii inter‑
zise”, perioada condamnării: 2 septembrie 1956 – 31 august 1962.

Preotul Alexandru Raţiu a fost eliberat la 31 august 1962, la termen 
şi i s-a fixat Domiciliu Obligatoriu.

„Pelerinajul” preotului Alexandru Raţiu
în închisorile comuniste

– Arestat: 9 mai 1947.
– Penitenciarul Gherla: 9 mai 1947 – 19 august 1947.
– Eliberat: 19 august 1947.

– Arestat: 1947.
– Penitenciarul Gherla: 1947 – 10 iulie 1948.
– Eliberat: 10 iulie 1948.

– Arestat: 29 octombrie 1948.
– Securitatea Oradea: 29 octombrie – 30 octombrie 1948.
– Mănăstirea Neamţ: 31 octombrie 1948 – 1 martie 1949. 
– Mănăstirea Căldăruşani: 1 martie 1949 – 24 mai 1950. 
– Penitenciarul Sighet: 24 mai 1950 – 9 aprilie 1955.
– Penitenciarul Oradea: 9 aprilie 1955 – 19 octombrie 1955.
– Eliberat: 19 octombrie 1955.

– Arestat: 2 septembrie 1956.
– Penitenciarul Satu Mare: 2 septembrie 1956 – 22 ianuarie 1957.
– Penitenciarul Oradea: 22 ianuarie 1957 – 4 mai 1957.
– Penitenciarul Gherla: 4 mai 1957 – 9 august 1959.
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– Lagărul de muncă Salcia: 9 august 1959 – 11 iunie 1960.
– Lagărul de muncă Giurgeni: 11 iunie 1960 – 16 octombrie 1960.
– Lagărul de muncă Ostrov: 16 octombrie 1960 – 10 aprilie 1962
– Lagărul de muncă Giurgeni: 10 aprilie 1962 – 31 august 1962.
– Eliberat: 31 august 1962.
– Total ani detenţie: 14 ani.
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1.41. Riţiu Grigore – preot
„A predicat în biserică

ca să fie tari în credinţă”

La Preotul Riţiu Grigore întâlnim o particularitate deosebită: a fugit 
în munţii Maramureşului, unde a opus o rezistenţă religioasă. Acesta 
a fost arestat, dar şi familia lui: soţia Riţiu Laura şi 2 copii din trei: 
Riţiu Melania şi Riţiu Ioan.

Conform Fişei Matricole Penale146, nr. 336 din 29 septembrie 1953, 
completată la penitenciarul Ocnele Mari, Riţiu Grigore s-a născut în 
localitatea Doba, judeţul Satu Mare, la data de 17 februarie 1892, părin‑
ţii erau: Ioan şi Maria. A fost căsătorit şi a avut 2 băieţi şi o fată. 

Date despre preotul Riţiu Grigore aflăm dintr-o telegramă a 
Direcţiei Regionale de Securitate Oradea, nr. 5/27038 din 21 octom‑
brie 1950, semnată de lt. Colonel de Securitate Kiss Vasile, adresată 
Direcţiei Generale a Securităţii Poporului, că: „organele noastre au 
prins o bandă de preoţi în munţii Maramureşului, compusă din: Riţiu 
Grigore, Bob Leon fost egumen147 al mănăstirii greco-catolice din 
Bixad, condamnat în lipsă la 3 ani închisoare, Sălăjan Grigore preot 
greco-catolic rezistent din Mănăstirea Bixad, condamnat tot în lipsă la 
3 ani închisoare, Miclăuş Vasile călugăr rezistent din mănăstirea Bixad 
şi Oros Nicolae ţăran din comuna Huta Certeze” 148. 

Serviciul de Securitate al Judeţului Maramureş prin adresa 
nr. 5/5632 din 21 octombrie 1950 către Direcţia Regională a Securităţii 
Poporului Oradea a înaintat o listă cu un număr de 12 persoane ares‑
tate. Cei arestaţi „au făcut parte din banda de fugari ce se afla în mun‑
ţii Săpânţa”, precum şi agenţii de legătură şi cei care i-au adăpostit şi 
alimentat. Aceştia au fost: 

146 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Grigore, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
R/R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Grigore/index.php, în data de 
27.08.2013.
147 Egumen – Persoană căreia i s-a încredinţat conducerea unei mănăstiri, Stareţ. Cf. 
Dicţionar Explicativ al Limbii Române, Bucureşti, Edit. Univers Enciclopedic, 2009. 
148 ACNSAS, Dosar 001192, vol. 7, Adrese-Rapoarte cu privire la Greco-Catolici, 1949–
1955, fila 206.
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1. Sauliuc Ioan – curier de legătură.
2. Pop Mihai – colectat şi adus alimente bandei.
3. Miclăuş Vasile – fugar.
4. Oros Nicoară – fugar.
5. Riţiu Grigore – fugar.
6. Bob Leon – fugar.
7. Sălăgean Gavrilă – fugar.
8. Grad Axenia – găzduitor lui Joldea.
9. Bulz Ecaterina – găzduitoarea lui Joldea.
10. Balea Grigore – a primit scrisoare de la Joldea.
11. Coman Ioan – găzduitor lui Joldea.
12. Coman Părasca – găzduitor lui Joldea.

Direcţia Regională de Securitatea Oradea menţionează în adresa 
nr. 527786 din octombrie 1950, către DGSP Bucureşti că: „în noaptea 
zilei de 20/21 octombrie 1950 o echipă a organelor noastre călăuzită 
de numitul Pop Ioan149 a luat banda prin surprindere. Banda a fost 
adăpostită într-o colibă de lemn foarte bine amenajată şi camuflată, în 
aşa fel că de la 5 paşi abia a putut fi observată”150.

Tot în această adresă sunt descrişi „fugarii”:

1. Sălăjean Gavrilă – născut la 28 mai 1905, în comuna Hotoan, 
judeţul Sălaj, fiul lui Vasile şi Tereza, de origine socială chiabur, fost 
preot la mănăstirea grec-catolică Bixad, fost manist.

2. Riţiu Grigore – născut la 17 februarie 1892, în comuna Doba, 
judeţul Satu Mare, fiul lui Ioan şi Maria, de origine ţăran sărac, preot 
greco-catolic rezistent. Situaţia materială expropriat şi confiscat 200 
hectare pământ arabil şi păduri, căsătorit cu 3 copii, dintre care unul 
Ioan, condamnat la Penitenciarul Piteşti, pentru că a făcut parte din 
mişcarea legionară cu activitate intensă, ultimul domiciliu în comuna 
Săpânţa, judeţul Maramureş.

149 Pop Ioan – zis Coca din comuna Săpânţa, s-a stabilit din cercetări asupra acestuia, 
locul unde se adăpostesc fugarii, precum şi faptul că un timp îndelungat a fost in 
contat permanent cu „fugarii”, ACNSAS, Dosar 001192, vol. 7, fila 207.
150 ACNSAS, Dosar 001192, vol. 7, Adrese-Rapoarte cu privire la Greco-Catolici, 1949–
1955, fila 208.
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3. Bob Leon – născut la 13 martie 1912, în comuna Craidorolţ, judeţul 
Satu Mare, fiul lui Ioan şi Floarei, de origine socială ţăran sărac, fost 
egumen al mănăstirii Bixad, fost manist.

4. Miclăuş Ştefan – născut la 21 decembrie 1928, în comuna Borleşti, 
judeţul Satu Mare, fiul lui Grigore şi Maria, de origine socială ţăran 
sărac, profesiune fost călugăr la mănăstirea Bixad, ultimul domiciliu 
în comuna Borleşti, judeţul Satu Mare. 

5. Oros Nicoară – născut în 1902, în comuna Huta, judeţul Satu 
Mare, fiul lui Ioan şi Maria, căsătorit cu doi copii, de profesiune plugar 
cu 7 hectare pământ, origine socială ţăran sărac, neîncadrat. Ultimul 
domiciliu în comuna Huta, judeţul Satu Mare.

Din cercetările Securităţii a rezultat următoarele: „în octombrie 
1948, cu ocazia unificării celor 2 biserici, în urma instigărilor săvârşite 
de către preoţii Sălăjean Gavril şi Leon Bob în jurul mănăstirii Bixad 
a izbucnit o rebeliune. Sus-numiţii instigatori de frica urmărilor au 
dispărut.

Riţiu Grigore cu toate că nu a fost urmărit de noi cu ocazia dislocării 
moşierilor, acesta dispunând de 200 hectare pământ şi cu toate că nu 
figura pe listele celor ridicaţi, în plus a luat o atitudine de rezistenţă 
faţă de unificarea celor 2 biserici a dispărut de la domiciliu. 

Miclăuş Ştefan a avut o activitate instigatoare faţă de unificarea 
celor două biserici, în afară de aceasta a activat intens în ceea ce pri‑
veşte colecta de bani şi de alimente pentru preoţii greco-catolici din 
închisori, a fost urmărit pe cale informativă de către organele noastre 
din Baia Mare. Acesta a simţit (sic!) urmărirea şi a dispărut.

Riţiu Grigore şi Miclăuş Ştefan după dispariţie s-au constituit într-un 
grup şi cu ajutorul populaţiei din jurul mănăstirii Bixad s-au adăpostit 
în munţi, între comuna Huta (judeţul Satu Mare) şi comuna Săpânţa 
(judeţul Maramureş), unde s-au întâlnit cu Oros Nicoară muncitor de 
pădure, care a fost influenţat de Sălăjean Gavrilă să devină fugar, astfel 
s-a alăturat şi acesta.

Aceştia s-au adăpostit în pădurea Hutei, în locul numit denumit 
Tripşor. Prin legăturile lor cu greco-catolici înflăcăraţi şi fanatici din 
comunele: Moişeni, Huta, Trip, Certeze, Târşolţ, Handalul Ilbei – 
judeţul Satu Mare; Săpânţa Sârbi – judeţul Maramureş, au depus o 
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activitate instigatoare conta actualului regim sub masca religiei. Au 
oficiat slujbe, liturghii, spovedanii, etc., la care au participat săteni, au 
propovăduit şi lansat zvonuri instigatoare şi alarmiste în legătură cu 
izbucnirea unui război mondial, venirea anglo-americanilor şi schim‑
barea actualului regim.

Astfel adăpostul lor pentru populaţia din comunele sus amintite a 
însemnat ceea e a însemnat în trecut mănăstirea Bixadului.

În ceea ce priveşte legăturile bandei din cercetările de până acum 
am stabilit din declaraţia lui Sălăjean Gavrilă următoarele:

1. Mogoci Mihai – pădurar din comuna Săpânţa, a făcut serviciul de 
curierat între bandă şi familia Riţiu.

2. Riţiu Laura – soţia preotului Riţiu Grigore
3. Riţiu Melania – fiica preotului Riţiu Grigore
4. Riţiu Ioan – fiul preotului Riţiu Grigore

Aceştia se ocupau de scrisori şi bani. În aceste scrisori au fost 
trimise ajutoare băneşti în trei rânduri de la Nunţiatură precum şi 
chestionare, la care preoţii Riţiu Grigore şi Sălăjean Gavril au trimis 
rapoarte, care după cum susţine Sălăjean Gavril conţineau situaţia lor 
precum şi activitatea lor pe tărâm religios. Preotul Riţiu Grigore nega 
cu un fanatism nemaipomenit, nu s-a putut stabili până în prezent 
care din membrii familiei lui ţinea contact cu Nunţiatura, sau cu un alt 
intermediar între familie şi Nunţiatură. Părerea noastră este că Riţiu 
Grigore având băiatul său, Ioan, student la Medicină Veterinară în 
Bucureşti, aceasta a trebuit să fie curierul între Nunţiatură şi Săpânţa.

5. Paul Sever – preot greco-catolic rezistent din comuna Moişeni, 
judeţul Satu Mare, a fost în contact de corespondenţă cu banda ali‑
mentând şi colectând bani pentru ei. Până în prezent s-a stabilit că a 
trimis suma de 20.000 lei.

6. Oros Dumitru, sfătul bisericii Moişeni, a fost în contact de cores‑
pondenţă, a alimentat, a făcut serviciul de curier şi a fost elementul 
principal prin care banda a instigat la rezistenţă.

7. Cântăreu Petre – din comuna Huta, judeţul Satu Mare, idem.
8. Moiş Tămaş – curatorul bisericii Moişeni, idem.
9. Vida Ştefan – din comuna Handalul Ilbei, judeţul Satu Mare, idem.
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10. Borlan Grigore – fost călugăr din comuna Borleşti, judeţul Satu 
Mare, idem.

11. Holdiş Dumitru – din Săpânţa.

În afară de sus-numiţi, au mai fot identificate următoarele persoane 
care au avut legătură cu banda:

– Comuna Săpânţa judeţul Maramureş: 
1. Chirilă Gheorghe (chiabur), 2. Ioan a lui Pogaciu (cioban), 
3. Floare a Sfătului (plugar), 4. Jepeanu, 5. Secheli, 6. Ion a 
Tărăşanului, 7. Ileana lui Pogaciu.

– Comuna Moişeni judeţul Satu Mare: 
1. Sora lui Oros Dumitru, fostă călugăriţă, 2. Verişoara lui Oros 
Dumitru, fostă călugăriţă, 3. Soţia lui Moiş Tămaş, 4. Oros Tămaş 
(plugar), 5. Oros Cobut (plugar), 6 Moiş Gheorghe (plugar), 7. 
Oros Gheorghe, 8. soţia lui Oros Gheorghe. 

– Comuna Huta judeţul Satu Mare:
1. Dragoş Petre (plugar), 2. Istvan a lui Clari (plugar), 3. Ianoş a lui 
Clari (plugar), 4. Simion Gheorghe a Măricuţii (plugar), 5. Iosif a 
Măricuţii (plugar).

– Comuna Trip judeţul Satu Mare: 
1. Maniţa Vasile – sfăt (plugar), 2. soţia lui Maniţa Vasile, 3. 
Grigoruţ Dumitru (plugar).

– Comuna Târşolţ, judeţul Satu Mare:
1. Simion Bilt (plugar), 2. Darvai Vasile (plugar), 3. Soţia lui Darvai 
Vasile.

– Coumna Borleşti, judeţul Maramureş:
1. Miclăuş Toader (plugar).

Aceştia au frecventat adăpostul bandei, au participat la slujbele 
făcute de ei, şi prin ei au putut să menţină în regiunea sus-numită o 
rezistenţă puternică pe cale religioasă şi o rezistenţă faţă de democra‑
tizarea regiunii.

În cabana acestora s-a găsit o armă militară, două grenade şi 30 
cartuşe. Sus-numiţii nu recunosc până în prezent că le-ar fi ţinut cu 
scopuri agresive. În afară de acestea s-a mai găsit cca 200 kg. grâu, 
10 kg. slănină şi o mare cantitate de alte alimente. În ceea ce priveşte 



280 Se r g i u So i c a

armamentul rectificăm raportul nostru telegrafic cu nr. 5/27038 din 21 
octombrie 1950 în care am raportat că asupra fiecăruia s-a găsit arma‑
ment, raport ce a făcut pe baza notei telefonice Sighet, ce a fost predată 
greşit. 

Propuneri: 
Reţinerea numiţilor Mogoci Mihai, soţia lui Riţiu Grigore – Riţiu 

Laura, fiica acestuia Riţiu Melania, Holdis Dumitru din Săpânţa, pen‑
tru a clarifica şi a stabili mai departe legătura în sus cu Nunţiatura. La 
fel propunem reţinerea numiţilor Paul Sever preot greco-catolic din 
comuna Moişeni, Oros Dumitru, Petre Cântără, Moiş Tămaş, Vida 
Ştefan, Borlan Grigore pentru faptul că au fost agenţii principali de 
legătură ai bandei cu comunele respective.

În anchetă numiţii Bob Leon şi Riţiu Grigore dau dovadă de un 
fanatism maxim, nevrând să recunoască nimic”151.

Într-un raport din 30 decembrie 1950 adresat DGSP Bucureşti de 
către DRS Oradea, nr. 5/32577, este menţionat că Nunţiatura a trimis 
ajutor bănesc, de două ori, în valoare de peste 120.000 lei pentru fami‑
lia lui Riţiu152. 

151 ACNSAS, Dosar 001192, vol. 7, Adrese-Rapoarte cu privire la Greco-Catolici, 1949–
1955, filele 208–211.
152 Ibidem, fila 212.
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Detenţia familiei preotului Riţiu Grigore 

Riţiu Grigore 

Preotul Riţiu Grigore, conform Fişei Matricole Penale153, a fost reţi‑
nut în octombrie 1950. La data de 27 noiembrie 1951, Parchetul Militar 
Cluj, a emis mandatul de arestare nr. 813/27 noiembrie 1951, cu acuzaţia 
de „instigare publică”, conform articolului 327 C.P. Descrierea acuzării 
este remarcabilă: „A predicat în biserică ca să fie tari în credinţă”154. 

A fost judecat de către Tribunalul Militar Cluj şi prin Hotărârea 
Judecătorească nr. 195 din 31 martie 1952, condamnat la 8 ani corecţie 
(închisoare), până în 18 octombrie 1958. Preotul Riţiu Grigore a fost 
eliberat din închisoare la 7 octombrie 1955 conform Decretului 481/55. 

„Pelerinajul” preotului Grigore Riţiu
în închisorile comuniste

– Arestat: octombrie 1950.
– Penitenciarul Cluj.
– Penitenciarul Ocnele Mari: 2 iulie 1952 – 14 noiembrie 1954.
– Penitenciarul Caransebeş: 14 noiembrie 1954 – 7 octombrie 1955.
– Eliberat: 7 octombrie 1955.
– Total ani detenţie: 5 ani.

Riţiu Laura – soţia preotului Riţiu Grigore

Riţiu Laura, conform Fişei Matricole Penale nr. 205, de la peniten‑
ciarul Satu Mare, din 5 martie 1951155, s-a născut la data de 25 apri‑

153 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Grigore, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
R/R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Grigore/index.php, în data de 
27.08.2013.
154 Ibidem.
155 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Laura, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
R/R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Laura/index.php, în data de 
27.08.2013.
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lie 1892, în comuna Săpânţă, judeţul Maramureş, fiica lui Simion şi 
Huban Anna. A fost căsătorită cu Riţiu Grigore şi a avut 3 copii: 2 
băieţi şi o fată. 

Laura Riţiu a fost arestată în 5 martie 1951, de către Serviciul 
Securităţii Satu Mare, cu ordinul nr. 821, din 5 martie 1951. Conform 
Fişe Matricole Penale a fot eliberată la 26 martie 1951, prin Hotărârea 
Judecătorească nr. 1167/51.

– Arestată: 5 martie 1951.
– Penitenciarul Satu Mare: 5 martie 1951 – 26 martie 1951.
– Eliberată: 26 martie 1951.
– Total detenţie: 20 de zile.

Riţiu Melania – fiica preotului Riţiu Grigore

Riţiu Melania, conform Fişei Matricole Penale, nr. matricol 204, din 
5 martie 1951, de la Penitenciarul Satu Mare156, s-a născut la 5 noiem‑
brie 1925, în localitatea Beiuş, fiica lui Grigore şi Laura, studii bacala‑
ureatul. La data arestări 5 martie 1951 era funcţionară în Vişeu, judeţul 
Maramureş. 

Aceasta a fost arestată de către Serviciul Securităţii Satu Mare, cu 
ordinul nr. 821, din 5 martie 1951. Conform Fişei Matricole Penale a 
fost eliberată la data de 26 martie 1951, în urma adresei nr. 1167/51 din 
Hotărârea Judecătorească nr. 9056/51.

– Arestată: 5 martie 1951.
– Penitenciarul Satu Mare: 5 martie 1951 – 26 martie 1951.
– Eliberată: 26 martie 1951.
– Total detenţie: 20 de zile.

156 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Melania, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
R/R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Melania/index.php, în data de 
27.08.2013.
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Riţiu Ioan – fiul preotului Riţiu Grigore

Riţiu Ioan, conform Fişei Matricole Penale nr. 228 din 10 martie 
1949, de la penitenciarul Piteşti157, s-a născut la data de 5 august 1924, 
în localitatea Beiuş. La data arestării a fost inginer agronom, iar în 
trecut student. 

Ioan Riţiu a fost arestat la 3 iulie 1948. A avut proces la Tribunalul 
Militar din Cluj, nr. 437R. Conform Hotărârii Judecătoreşti nr. 715/949 
a fost condamnat la 6 ani închisoare, motivul: „Uneltire”, cf. art. 209 
C.P., descrierea acestei fapte: „a luat parte şi a cotizat la şedinţe legio‑
nare”, perioada pedepsei a fost: 3 iulie 1948 – 1 iulie 1954.

A fost eliberat la 1 iulie 1954, prin expirarea pedepsei, conform 
Hotărârii Judecătoreşti nr. 0162828/54.

– Arestat: 3 iulie 1948.
– Penitenciarul Piteşti: 3 iulie 1948 – 5 iunie 1951158.
– Lagărul de Muncă Poarta Albă: 5 iunie 1951 – 14 iunie 1951.
– Lagărul de Muncă Valea Neagră: 14 iunie 1951 – 20 iulie 1953.
– Penitenciarul Gherla: 20 iulie 1953 – 1 iulie 1954.
– Eliberat: 1 iulie 1954.
– Total an detenţie: 6 ani.

157 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Ioan, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
R/R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Ioan/index.php, în data de 
27.08.2013.
158 Aici putem observa că Riţiu Ioan a fost închis în perioada reeducării de la Piteşti, 
unul din cele mai sinistre momente, din penitenciarele, din întreg spaţiu comunist. 
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1.42. Rotaru Mihai – preot Mănăstirea Drăgeşti
Rotaru Mihai conform Fişei Matricole Penale, nr. 2206, din 1 octom‑

brie 1951, de la penitenciarul Jilava159, s-a născut la data de 13 februarie 
1922, în localitatea Dulceşti, judeţul Neamţ, părinţii Gheorghe şi Varvara. 

La data arestării, preotul Mihai Rotaru a locuit la Bucureşti. A fost 
arestat la data de 17 noiembrie 1950, de către Parchetul Militar Bucureşti, 
nr. 14941/1951, pentru fapta „Uneltire”. A avut proces la Tribunalul Militar 
Bucureşti, nr. 252/952. Prin Hotărârea Judecătorească nr. 104/952, a 
fost acuzat de „crimă de înaltă trădare” şi a primit pedeapsa de închi‑
soare pe viaţă. Această pedeapsă a fost redusă, prin Decretul 563 la 25 
ani închisoare, perioada 17 noiembrie 1950 – 10 noiembrie 1975.

Preotul Mihai Rotaru al fost graţiat la data de 1 august 1964, prin 
Decretul 411/1964.

„Pelerinajul” preotului Mihai Rotaru
în închisorile comuniste

– Arestat: 17 noiembrie 1950.
– Penitenciarul Jilava: 17 noiembrie 1950 – 28 martie 1952.
– Lagărul de Muncă Baia Sprie: 28 martie 1952 – 8 decembrie 1952.
– Penitenciarul Oradea: 8 decembrie 1952 – 25 aprilie 1954.
– Penitenciarul Piteşti: 25 aprilie 1954 – 4 iunie 1960. 
– Penitenciarul Dej: 4 iunie 1960 – 21 decembrie 1961.
– Penitenciarul Jilava: 21 decembrie 1961 – 4 ianuarie 1962.
– Penitenciarul Bacău: 4 ianuarie 1962 – 24 mai 1962.
– Penitenciarul Galaţi: 24 mai 1962 – 7 august 1962.
– Penitenciarul Jilava: 7 august 1962 – 17 august 1962.
– Penitenciarul Dej: 17 august 1962 – 18 august 1963.
– Penitenciarul Gherla: 18 ianuarie 1963 – 1 august 1964.
– Eliberat: 1 august 1964.
– Total ani detenţie: 13 ani şi 8 luni.

159 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Rotaru Mihai, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
R/R%2003.%20Rosa%20-%20Rytir/Rotaru%20Mihai%20Gh/index.php, în data de 
27.08.2013.
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1.43. Sabău Mihai – preot
Preotul Mihai Sabău din parohia Dijir, protopopiatul Marghita, 

conform Fişei Matricole Penale, nr. 230, din 25 noiembrie 1952 de la 
penitenciarul Oradea160, aflăm că s-a născut la data de 2 mai 1908, în 
localitatea Vetiş, judeţul Satu Mare, părinţii Vasile şi Floarea; a fost 
căsătorit cu Covaci Luiza, a avut 2 băieţi şi 4 fete.

A fost arestat la data de 13 februarie 1952, cu mandat de arestare, 
nr. 162/1952, datat în 29 noiembrie 1952, de către Parchetul Militar 
Oradea, acuzat de „Uneltire”, conform art. 209 C.P. descrierea faptei 
este remarcabilă: „nu a vrut să treacă la ortodocşi şi a făcut instigare 
în populaţie”. Conform Hotărârii Judecătoreşti 132/53, de la Tribunalul 
Militar Oradea a fost condamnat la 3 ani de închisoare, perioada: 13 
februarie 1952 – 12 februarie 1955.

A fost eliberat la data de 24 mai 1954.

„Pelerinajul” preotului Mihai Sabău
în închisorile comuniste

– Arestat: 13 februarie 1952.
– Penitenciarul Oradea: 13 februarie 1952 – 27 martie 1953.
– Penitenciarul Jilava: 27 martie 1953 – 9 aprilie 1953.
– Lagărul de muncă Galeşu: 9 aprilie 1953 – mai 1953.
– Lagărul de Muncă Oneşti: mai 1953 – 8 august 1953.
– Lagărul de Muncă Borzeşti: 8 august 1953 – 11 decembrie 1953.
– Penitenciarul Oradea: 11 decembrie 1953 – 20 decembrie 1953.
– Penitenciarul Văcăreşti: 20 decembrie 1953 – 24 mai 1954.
– Eliberat: 24 mai 1954.
– Total ani detenţie: 2 ani şi 3 luni.

După eliberarea din detenţia comunistă, preotul Sabău Mihai 
a fost contabil la D.C.A. Marghita salariu 410 lei. Din rapoartele 

160 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Sabău Mihai, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/S/S%2001.%20S%20-%20Sandru/Sabau%20Mihai/index.php, în data de 
27.08.2013.
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Împuterniciţilor aflăm că preotul Sabău Mihai: „A demisionat din 
preoţie din duşmănie faţă de revenire pentru a nu se supune orga‑
nelor bisericeşti ortodoxe. Este un element nesincer faţă de regim, 
suspect”161.

161 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila: 290.
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1.44. Sabău Valeriu – preot
Din Fişa Matricolă Penală, nr. matricol 134/59 – Sabău Valeriu162 

aflăm că acest preot s-a născut la data de 8 martie 1906, în localitatea 
Apa, judeţul Satu Mare, din părinţii Augustin şi Maria. A fost căsătorit 
şi a avut 2 băieţi şi o fată.

La data arestării era funcţionar şi locuia în Marghita. A fost arestat la 
data de 4 iunie 1959 de către Miliţia Marghita. Preotul Valeriu Sabău a 
fost judecat, nr mandatului 615/59 de către Tribunalul Militar Oradea 
pentru fapta comisă: „neglijenţă” conform art. 242 C.P., nr. 615/59. 
Prin Hotărârea Judecătorească nr. 394/59 a fost condamnat la 1 an şi 6 
luni închisoare, perioada 4 iunie 1959 – 29 noiembrie 1960. Conform 
Fişei Matricole Penale preotul Valeriu Sabău a fost eliberat la 27 august 
1959, din greşeală. A fost readus la penitenciarul Oradea la 22 decem‑
brie 1959. A fost eliberat definitiv, la termen163, la 25 martie 1961.

„Pelerinajul” preotului Valeriu Sabău
în închisorile comuniste

– Arestat: 4 iunie 1959.
– Penitenciarul Oradea: 4 iunie 1959 – 27 august 1959.
– Eliberat: 27 august 1959 – 22 decembrie 1959.

– Rearestat: 22 decembrie 1959.
– Penitenciarul Oradea: 22 decembrie 1959 – 21 mai 1960.
– Penitenciarul Văcăreşti: 21 mai 1960 – 4 iunie 1960.
– Penitenciarul Târgu Ocna. 4 iunie 1960 – 25 martie 1961.
– Eliberat: 25 martie 1961.
– Total ani detenţie: 1 an şi 3 luni.

162 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Sabău Valeriu, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/S/S%2001.%20S%20-%20Sandru/Sabau%20Valeriu/index.php, în data de 
27.08.2013.
163 Este remarcabil faptul că a fost eliberat din greşeală, iar cele 115 zile de libertate nu 
s-au mai adăugat la detenţie.
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După eliberarea din detenţia comunistă a fost funcţionar în comuna 
Popeşti, raionul Marghita, la întreprinderea de construcţii „Bihorul” 
cu salariu 550 lei164.

164 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila: 291.
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1.45. Stan Gavril – preot, Rector Academia Teologică

Preotul Stan Gavril165

Dr. Stan Gavril – fost Rector la Academia Teologică Oradea, s-a năs‑
cut la data de 5 aprilie 1902 în localitatea Iegherişte, judeţul Satu Mare. 
La Academia Teologică a fost Profesor titular de dogmatică, a fost 
arestat la 16 august 1952. De fapt Gavril Stan a fost în „Lotul Hirţea” 
care era compus din: Olah Augustin – arestat la 19 septembrie 1952, 
Virgil Maxim – arestat la 16 august 1952, Vasile Andercău – arestat 
la 3 ianuarie 1953, Elisabeta Sălăjan – arestată la 29 decembrie 1952, 
Vasile Hossu – arestat la 26 decembrie 1952, Iuliu Hirţea – arestat la 
8 decembrie 1952, Dumitru Pascal (O.F.M.) – arestat la 11 noiembrie 
1952, dr. Gavril Stan – arestat la 16 august 1952.

La o altă anchetă la care a participat şi Vasile Hossu, Gavrilă Stan a 
fost acuzat că este Episcop greco-catolic; pentru a recunoaşte, Gavrilă 
Stan a fost pus pe o sobă „canadiană”, iar mână i-a fost pusă în jar 
pentru a recunoaşte că este Episcop. Vasile Hossu şi Gavril Stan au 
fost condamnaţi la 2 ani închisoare, perioada 1952–1954. 

165 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
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În sentinţa penală nr. 429/1953 a Tribunalului Militar Teritorial 
Oradea, dosar nr. 418/1953, din 6 iulie 1953 menţiona următoarele: 
„Stan Gavril născut la 5 aprilie 1902, în comuna Iegherişte, Regiunea 
Baia-Mare, fiul lui Gheorghe şi Maria, fost preot greco-catolic, de ori‑
gine socială ţăran mijlocaş, fără avere, de naţionalitate şi cetăţenie 
română, doctor în teologie, necăsătorit, fost membru P.N.Ţ., cu ulti‑
mul domiciliu în Oradea, strada Mihai Bujor, nr. 1. Învinuit pentru 
delictul de agitaţie publică cf. art. 327, alin. 3, C.P.”

Preotul Gavril Stan în perioada detenţiei166

166 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
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1.46. Sălăgean Silviu – preot
Sălăgean Silviu a fost preot paroh în parohia Finiş, protopopiatul 

Beiuş. Din Fişa Matricolă Penală nr. 202, de la penitenciarul din Cluj167, 
aflăm că s-a născut la data de 11 august 1902, în localitatea Ghenci, 
judeţul Satu Mare, părinţii erau Ioan şi Silvia. Preotul Sălăgean Silviu 
a fost căsătorit cu Gabriela Antal şi a avut 3 fete. 

A fost arestat la 18 septembrie 1952, în localitatea Beiuş, unde lucra 
ca muncitor. A avut mandatul de arestare nr. 117 din 1952, acuzat de 
„favorizarea infractorilor”, conform art. 284 C.P., descrierea acestei 
acuzaţii era: „a favorizat pe fugarul Mureşan”. 

Preotul Sălăgean Silviu a fost eliberat la data de 21 iulie 1954 con‑
form adeverinţei nr. 44054 de la Tribunalul Oradea, Hotărârea 
Judecătorească nr. 205654/54.

„Pelerinajul” preotului Silviu Sălăgean
în închisorile comuniste

– Arestat: 18 septembrie 1952
– Penitenciarul Oradea: 18 septembrie 1952 – 2 nov. 1952.
– Penitenciarul Jilava: 2 noiembrie 1952 – 31 martie 1953.
– Penitenciarul Aiud: 31 martie 1953 – 21 iulie 1954.
– Eliberat: 21 iulie 1954 
– Total ani detenţie: 1 an şi 10 luni.

Sălăgean Silviu (fost preot greco-catolic în parohia Finiş) s-a angajat 
după eliberare din detenţia regimului comunist la Baza de Recepţie 
Beiuş. În rapoartele Împuterniciţilor era menţionat: „Nu se manifestă 
deschis, este retras”168.

167 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Sălăgean Silviu, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/S/S%20
01.%20S%20-%20Sandru/Salagean%20Silviu/index.php, în data de 27.08.2013.
168 ANR, fond Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, Dosar 80, Vol. I, Problema reveniţi-
lor Greco-Catolici, 1954, fila: 291.
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1.47. Sălăjan Gheorghe – protopop al 
Ierului, paroh Valea lui Mihai
Preotul Sălăjan Gheorghe, conform Fişei Matricole Penale, de la 

penitenciarul din Sighet169, s-a născut la data de 26 decembrie 1909, 
în localitatea Sanislău (Carei), părinţii Gheorghe şi Terezia Mureşan, 
aceasta a fost căsătorit cu Maria Man şi a avut 2 băieţi.

La data arestării, 29 octombrie 1948, locuia în localitatea Valea lui 
Mihai. Nu a avut mandat de arestare şi nici proces. A fost eliberat, 
după 7 ani de detenţie, la 19 octombrie 1955.

„Pelerinajul” protopopului Gheorghe Sălăjan
în închisorile comuniste

– Arestat: 29 octombrie 1948.
– Mănăstirea Neamţ: 31 octombrie 1948 – 1 martie 1949. 
– Mănăstirea Căldăruşani: 1 martie 1949 – 24 mai 1950. 
– Penitenciarul Sighet (camera 49): 24 mai 1950 – 9 aprilie 1955.
– Penitenciarul Oradea: 9 aprilie 1955 – 19 octombrie 1955.
– Eliberat: 19 octombrie 1955. 
– Total ani detenţie: 6 ani şi 11 luni.

169 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Sălăjan Gheorghe, accesibile online la 
adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/S/S%2001.%20S%20-%20Sandru/Salajan%20Gheorghe/index.php, în data 
de 27.08.2013.
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1.48. Săsăran Alexandru – preot
Preotul Săsăran Alexandru, preot hirotonit clandestin. Conform 

Fişelor Matricole Penale170, s-a născut la data de 11 mai 1924, în locali‑
tatea Tăuţi Măgherăuş, fiul lui Ioan şi Paulina.

Conform Fişei Matricole de la penitenciarul Jilava, nr. 1124, din 5 
mai 1951, a fost arestat de către Securitatea Regiunii Bucureşti, cu 
ordinul 43.219/951, la data de 5 mai 1951, depus la Parchetul Militar 
Bucureşti cu mandat de arestare nr. 7775/26 iunie 1951, acuzat de 
„omisiune denunţare şi favorizare infractor”. Această condamnare nu 
a durat mult deoarece a fost eliberat la 10 august 1951, conform ordi‑
nului nr. 1361/951 al Tribunalului Militar Bucureşti, prin Hotărârea 
Judecătorească nr. 19167/951.

A doua arestare, conform Fişei Matricole Penale, nr. 20, din 24 iulie 
1952, de la penitenciarul Satu Mare, a fost arestat de către Serviciul 
Securităţii Satu Mare la 24 iulie 1952 cu ordinul nr. 72.759/1952, în 
această Fişă Matricolă nu este scris motivul arestării. Din celelalte Fişe 
Matricole Penale aflăm motivul arestării: „Uneltire contra ordinii soci‑
ale”, descrierea acestei acuzaţii: „a favorizat anumiţi infractori şi nu a 
denunţat deşi a ştiut de faptele lor”. Fără să fi avut proces a fost elibe‑
rat la 21 aprilie 1954, conform Ordinului nr. 65486/54 al Tribunalului 
Militar Oradea.

A treia arestare a fost la data de 14 august 1956, de către Regiunea 
M.A.I. Baia Mare, cu mandat de arestare nr. 9 din 18 august 1956, 
acuzat de „instigare”, descrierea acestei acuzaţii: „a făcut instigare 
la cultul greco-catolic”. A avut proces la Tribunalul militar Oradea, 
nr. 96/957, iar prin Hotărârea Judecătorească a fost condamnat la 5 
ani închisoare, perioada 14 august 1956 – 12 august 1961. 

Preotul Alexandru Săsăran a fost eliberat la data de 12 august 1961, 
la termen. Conform Ordinului DGPCM 077310/1961 şi Hotărârii 
Judecătoreşti nr. 065770 din 25 aprilie 1961 i s-a fixat domiciliu obliga‑
toriu în comuna Viişoara (Slobozia – Bucureşti).

170 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Săsăran Alexandru, accesibile online 
la adresa:http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/S/S%2003.%20Sarbulescu%20-%20Sburlis/Sasaran%20Alexandru/index.
php, în data de 27.08.2013.
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„Pelerinajul” preotului Alexandru Sărăsan
în închisorile comuniste

– Arestat: 5 mai 1951.
– Penitenciarul Jilava: 5 mai 1951 – 10 august 1951.
– Eliberat: 10 august 1951.

– Arestat: 24 iulie 1952.
– Penitenciarul Satu Mare: 24 iulie 1952 – 27 noiembrie 1952.
– Penitenciarul Oradea: 27 noiembrie 1952 – 27 martie 1953.
– Penitenciarul Jilava: 27 martie 1953 – 31 martie 1953.
– Lagărul de Muncă Bicaz (Formaţiunea 0871): 31 martie 1953 – 9 

septembrie 1953.
– Centru de Anchetă Ploieşti: 9 septembrie 1953 – 11 februarie 1954.
– Penitenciarul Oradea: 11 februarie 1954 – 21 aprilie 1954.
– Eliberat: 21 aprilie 1954.

– Arestat: 18 august 1956.
– Penitenciarul Satu Mare: 18 august 1956 – 22 ianuarie 1957.
– Penitenciarul Oradea: 22 ianuarie 1957 – 4 mai 1957.
– Penitenciarul MAI Cluj: 4 mai 1957 – 9 mai 1957.
– Penitenciarul Gherla: 9 mai 1957 – 3 octombrie 1959.
– Lagărul de Muncă Salcia: 3 octombrie 1959 – 6 decembrie 1959.
– Lagărul de Muncă Periprava: 6 decembrie 1959 – 12 august 1961.
– Eliberat D.O.: 12 august 1961.
– Total ani detenţie: 7 ani.
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1.49. Şuta Vasile – preot, mort în detenţie

Vasile Şuta, conform Fişei Matricole Penale, nr. 59, din 20 august 
1952, de la penitenciarul Satu Mare171, s-a născut la data de 8 ianuarie 
1891, în localitatea Cig, judeţul Satu Mare, din părinţii Gheorghe şi 
Floarea, a fost căsătorit şi a avut 3 băieţi şi o fată. 

Acesta a fost absolvent al Facultăţii de Teologie şi al Facultăţii de 
Litere şi Filosofie Cluj; între 1923 –1930 a fost profesor de limba 
română la Liceul „Vasile Lucaciu” din Carei, iar în 30 ianuarie 1932, 
a fost hirotonit preot de episcopul Iuliu Hossu şi numit paroh la 
Căpleni. Refuzând politica maghiarizării, este expulzat de horthişti şi 
activează preot la Brăteşti (lângă Beiuş) în anii 1940–1945, apoi se reîn‑
toarce la Căpleni şi activează până în 1949. Scos din parohie de către 
mitropolitul Bălan al Sibiului, pleacă în satul natal Cig172.

A fost arestat la data de 16 august 1952, de către Serviciul Securităţii 
Satu Mare, cu ordinul nr. 1236/20 august 1952. În Fişa Matricolă 
Penală nr. 339/53 de la penitenciarul Centrul de Triere Bucureşti173 
aflăm motivul arestării: „deputat pe liste la PNŢ Maniu”. A fost con‑
damnat la 48 luni de închisoare, perioada 16 august 1952 – 16 august 
1956, conform deciziei. nr. 510/1953.

Preotul Vasile Şuta a murit în detenţie la data de 4 august 1953 la 
C.T.B., act deces nr. 25.343/53 Raion Lenin.

„Pelerinajul” preotului Vasile Şuta
în închisorile comuniste

– Arestat: 16 august 1952.

171 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Şuta Vasile, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/S/S%20
16.%20Sut%20-%20Szucs/Suta%20Vasile%20Gh/index.php, în data de 27.08.2013.
172 Cf. Preoţi Greco-Catolici, accesibil online la adresa: http://www.procesulcomunis‑
mului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_greco_catolici_6/preoti_
greco_catolici_6.pdf, în data de 27.08.2013.
173 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Şuta Vasile, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
S/S%2016.%20Sut%20-%20Szucs/Suta%20Vasile/index.php, în data de 27.08.2013.
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– Penitenciarul Satu Mare: 16 august 1952 – 22 martie 1953. 
– Penitenciarul Văcăreşti şi C.T.B.: 23 martie 1953 – 4 august 1953.
– Mort în detenţie: 4 august 1953.
– Total ani detenţie: 11 luni.

Fiul său Vasile Şuta a primit la cerere, de la Ministerul de Interne, 
Direcţia Secretariat, comunicarea nr. 76.494/1991: Tatăl Dvs., preotul 
greco-catolic Şuta Vasile a fost arestat la data de 16 august 1952, deoarece 
făcea parte dintr-o organizaţie clandestină a cultului greco-catolic, dar fără 
a desfăşura activitate subversivă. Conform Decretului M.A.I. nr. 510/1953 
a fost încadrat în colonie de muncă pe perioadă de 48 de luni, dar în 4 
august 1953 a decedat de „insuficienţă cardiacă”174.

174 Cf. Preoţi Greco-Catolici, accesibil online la adresa: http://www.procesulcomunis‑
mului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_greco_catolici_6/preoti_
greco_catolici_6.pdf, în data de 27.08.2013.
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1.50. Tămâian Coriolan – canonic scolastic, 
profesor al Academiei Teologice

Înainte de detenţie                       În timpul detenţiei175

Preotului Coriolan Tămâian i s-au făcut 3 Fişe Matricole Penale, 2 
la penitenciarul Sighet Principal şi una la penitenciarul din Oradea176. 
Din aceste Fişe Matricole Penale aflăm că s-a născut la data de 16 
decembrie 1904, în localitatea Fărcaşa, judeţul Maramureş, părinţii 
erau Paul şi Iuliana. La data arestării, 29 octombrie 1948, locuia în 
Oradea, str. Parcul Lenin, nr. 8. Din Fişa Matricolă Penală de la Sighet 
ştim că în acest penitenciar a stat în camera 44.

În anul 1955 a fost eliberat, pentru o perioadă de timp, apoi rearestat. 
În Fişa Matricolă Penală, nr. 2115, de la penitenciarul Oradea, scrie că 
a fost arestat la 5 septembrie 1958, cu mandat de arestare nr. 156/468 

175 Fotografii din arhiva personală – Emanuel Cosmovici.
176 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Tămâian Coriolan, accesibile online 
la adresa: http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/T/T%2001.%20Tababa%20-%20Taman/Tamaian%20Coriolan/index.php, în 
data de 27.08.2013.
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emis de către U.M. 0386 Oradea, acuzat de „Uneltire”, cf. Articolului 
209 C.P. 

Coriolan Tămâian a avut proces la Tribunalul Militar Timişoara, 
nr. 580/59. Prin Hotărârea Judecătorească a fost condamnat, pentru 
fapta „Uneltire”, la 25 ani închisoare, perioada: 5 septembrie 1958 – 29 
august 1983.

A fost eliberat la data de 29 iulie 1964, prin Decretul D. 411/1964.

„Pelerinajul” canonicului Coriolan Tămâian
în închisorile comuniste

– Arestat: 29 octombrie 1948.
– Securitatea Oradea: 29 octombrie – 30 octombrie 1948.
– Mănăstirea Neamţ: 31 octombrie 1948 – 1 martie 1949. 
– Mănăstirea Căldăruşani: 1 martie 1949 – 24 mai 1950. 
– Penitenciarul Sighet: 24 mai 1950 – 9 aprilie 1955.
– Penitenciarul Oradea: 9 aprilie 1955 – mai 1955.
– Eliberat: mai 1955.

– Rearestat: 5 septembrie 1958.
– Penitenciarul Oradea: 5 septembrie 1958 – 21 octombrie 1959.
– Penitenciarul Jilava: 21 octombrie 1959 – 6 noiembrie 1959.
– Penitenciarul Galaţi: 6 noiembrie 1959 – 2 noiembrie 1960.
– Penitenciarul Botoşani: 2 noiembrie 1960 – 24 iulie 1964.
– Eliberat: 29 iulie 1964.
– Total ani detenţie: 12 ani şi 4 luni.



299Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie

Preotul Coriolan Tămâian177

Direcţiunea Regională a Securităţii Poporului Oradea178

Nr. 13/24978
Din 10 Octombrie 1948

CONFIDENŢIAL

CĂTRE
Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului

BUCUREŞTI

Avem onoare a vă raporta următoarele:

În seara zilei de 9 Octombrie a.c., la orele 19.30 a sosit din Bucureşti, 
cu trenul Rapid, episcopul VALERIU TRAIAN FRENŢIU, împreună 
cu secretarul episcopal FOIŞOR EUGEN. În gară au fost aşteptaţi de 

177 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
178 ACNSAS, D 001222, Vol. 2, Adrese – Rapoarte cu privire la Greco-Catolici 1943–1945–
1946–1947–1948, fila 144.
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mai mulţi preoţi, de la episcopie. Cu o zi înainte a sosit în Oradea, 
venind tot de la Bucureşti, şi canonicul TĂMÂIANU CORIOLAN, rec‑
torul Teologiei Greco-Catolice din Oradea, care a semnat declaraţia şi 
apoi a plecat şi el la Bucureşti.

După informaţiunile noastre, atât episcopul FRENŢIU, cât şi cano‑
nicul TĂMÂIANU CORIOLAN şi secretarul FOIŞOR EUGEN, a parti‑
cipat la Bucureşti, la conferinţa a tuturor episcopilor greco-catolici din 
ţară, la nunţiatura Papală, din Bucureşti. Nu se ştie până în prezent de 
noi, ce s,au discutat, la această conferinţă, decât că, episcopii HOSSU 
IULIU din Cluj, şi RUSU ALEXANDRU din Baia-Mare, s-a prezentat 
la Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi au înaintat un protest contra 
unificării celor două culte.

În ziua de azi, 10 Octombrie, la orele 10 s,a ţinut la Catedrala Greco-
Catolică, o slujbă, la care a participat şi episcopul FRENŢIU, predica 
fiind ţinută de canonicul MAGHIAR AUGUSTIN. În predica aceasta a 
vorbit evanghelia zilei, /Moartea Tânărului din Neim [Naim]/, făcând 
o comparaţie că, Dumnezeu pune la încercare pe oameni, lucrurile 
cari se petrec astăzi, când ni-se cere să ne lepădăm credinţa, trebuie să 
fim tari. A făcut comparaţie între viaţa primilor creştini şi viaţa credin‑
cioşilor din azi, arătând că, orice se întâmpla, scopul este mărirea lui 
Dumnezeu, încheind predica cu „Doamne Ajută”.

În timp ce vorbea canonicul MAGHIAR, mai mulţi credincioşi, au 
început să plângă, mai ales femeile.

După predica s,a continuat slujba, iar la terminarea ei, a apărut în 
faţa credincioşilor, în mijlocul bisericii, canonicul TĂMÂIANU, cu 
faţa spre Episcop şi a spus: 

„Să nu mă judece nimeni că, am iscălit, am făcut-o din cauza împre‑
jurărilor şi a situaţiei, în care am fost pus”. Pe urmă a citit: „Profesiunea 
de credinţă catolică”. Apoi şi-a cerut iertare episcopului şi credincioşi‑
lor, în urma căruia a recitat crezul, accentuând „Una Sfântă Catolică şi 
Apostolică Biserică”.

După canonicul TĂMÂIANU, a vorbit episcopul FRENŢIU, despre 
rolul pe care-l are Papa, în conducerea bisericii lui Hristos, recitând 
cele Opt fericiri. /Fericiţi cei ce suferă, cei amărâţi etc./

Din cele spuse de către episcop, reiese că, îşi i-a rămas bun de la 
credincioşi, cei de faţă fiind foarte emoţionaţi.
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După slujbă, episcopul a fost condus la Palatul Episcopal de către 
un teolog.

Tămâianu Coriolan, mai mult ca, sigur că şi-a retractat semnătura, 
în urma celor discutate la Bucureşti şi probabil tot acolo s,a hotărât ca, 
să procedeze în felul de mai sus. – rugăm binevoiţi a dispune.

LT. COL. DE SECURITATE:
CĂPITAN DE SECURITATE:
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1.51. Tătaru Ştefan – Prof. la Academia 
Teologică Oradea, călugăr franciscan

Tătaru Ştefan179

Tătaru Ştefan – călugăr franciscan, profesor la Academia Teologică 
Oradea – conform Fişei Matricole Penale, de la penitenciarul Sighet 
Principal180, s-a născut la data de 5 ianuarie 1917, în localitatea Traian, 
judeţul Bacău, părinţii Anton şi Maria.

Călugărul Ştefan Tătaru a fost arestat la 30 ianuarie 1951 de către 
D.G.S.S., descrierea acuzaţiei a fost: „activitate religioasă superioară, 
spionaj şi înaltă trădare”. Conform Fişei Matricole Penale nr. 110 din 15 
februarie 1952, de la penitenciarul Sighet, a avut proces la Tribunalul 
Militar Bucureşti nr. 248/952. Prin Hotărârea Judecătorească 
nr. 104/952, pentru fapta comisă: „crimă de înaltă trădare”, a primit 
pedeapsa închisoare pe viaţă. Din Fişa Matricolă Penală nr. 2224, 
de la penitenciarul Jilava, aflăm că s-a redus pedeapsa pe viaţă prin 

179 Fotografie – arhiva personală Emanuel Cosmovici.
180 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Tătaru Ştefan, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
T/T%2004.%20Tataranu%20-%20Tenu/Tataru%20Stefan%20A/index.php, în data 
de 27.08.2013.
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Decretul nr. 5/63 la 25 ani de închisoare, perioada: 30 ianuarie 1951 – 
23 ianuarie 1976.

La penitenciarul din Sighet a stat în camera 39. 
Călugărul profesor Ştefan Tătaru a fost graţiat la 3 august 1964 prin 

Decretul 411/1964.

„Pelerinajul” preotului Ştefan Tătaru
în închisorile comuniste

– Arestat: 30 ianuarie 1951.
– Securitatea Bacău: 30 ianuarie 1951 – 8 octombrie 1951.
– Penitenciarul Jilava: 8 octombrie 1951 – 26 februarie 1952.
– Penitenciarul Sighet: 26 februarie 1952 – 20 martie 1955.
– Penitenciarul Râmnicul Sărat: 20 martie 1955 – 16 iunie 1956.
– Penitenciarul Jilava: 16 iunie 1956 – 23 iunie 1956.
– Penitenciarul Piteşti: 23 iunie 1956 – 16 iulie 1956.
– Penitenciarul Râmnicul Sărat: 16 iulie 1956 – 7 nov.e 1957.
– Penitenciarul Jilava: 7 noiembrie 1957 – 11 nov. 1957.
– Penitenciarul Piteşti: 11 noiembrie 1957 – 10 iunie 1960.
– Penitenciarul Dej: 10 iunie 1960 – 21 decembrie 1961.
– Penitenciarul Jilava: 21 decembrie 1961 – 4 ianuarie 1962.
– Penitenciarul Bacău: 4 ianuarie 1962 – 25 mai 1962.
– Penitenciarul Galaţi: 25 mai 1962 – 18 iulie 1962.
– Penitenciarul Jilava: 18 iulie 1962 – 6 august 1962.
– Penitenciarul Dej: 6 august 1962 – 11 ianuarie 1963.
– Penitenciarul Gherla: 11 ianuarie 1963 – 3 august 1964.
– Eliberat: 3 august 1964.
– Total ani detenţie: 13 ani şi 6 luni.
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1.52. Tăutu Ioan – preot

Preotul Ioan Tăutu181

Tăutu Ioan a fost preot în parohia Borod, protopopiatul Central-
Oradea. Conform Fişei Matricole Penale, nr. 2177, de la penitenciarul 
Oradea182, Ioan Tăutu s-a născut la data de 17 decembrie 1921 în locali‑
tatea Sântandrei, judeţul Bihor, părinţii acestuia erau: Dumitru şi Ana. 
A fost căsătorit cu Ursu Maria, a avut un băiat şi două fete.

La data arestării a locuit în Oradea, str. V. Lucaci, nr. 2. A fost ares‑
tat la 15 ianuarie 1959, cu mandat de arestare nr. 5/533 emis de U.M. 
0386 Oradea, fapta comisă „uneltire”, conform art. 209 C.P. A fost 
judecat de către Tribunalul Militar Timişoara nr. mandatului 584/59. 
Prin Hotărârea Judecătorească 316/59 a fost condamnat la 18 ani închi‑
soare, perioada: 15 ianuarie 1959 – 9 ianuarie 1977. 

181 Silviu Sana (Expoziţie documentară), Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist. 
Între represiune şi rezistenţă (1948–1989), în cadrul simpozionului Şcoala Ardeleană, 
Oradea, 2013.
182 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Tăutu Ioan, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
T/T%2004.%20Tataranu%20-%20Tenu/Tautu%20Ioan%20D-tru/index.php, în 
data de 27.08.2013.
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Preotul Ioan Tăutu a fost eliberat la 23 iunie 1964, cf. Decretului 
310/64.

„Pelerinajul” preotului Ioan Tăutu
în închisorile comuniste

– Arestat: 15 ianuarie 1959.
– Penitenciarul Oradea: 15 ianuarie 1959 – 21 decembrie 1959.
– Penitenciarul Jilava: 21 decembrie 1959 – 9 ianuarie 1960.
– Lagărul de Muncă Periprava: 9 ianuarie 1960 – 18 aprilie 1960.
– Lagărul de Muncă Salcia: 18 aprilie 1960 – 3 aprilie 1964.
– Penitenciarul Gherla: 3 aprilie 1964 – 23 iunie 1964.
– Eliberat: 23 iunie 1964.
– Total ani detenţie: 5 ani şi 5 luni.
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1.53. Trufaşiu Liviu – preot
Liviu Trufaşiu a fost preot în Zalău. S-a născut în localitatea Valcăul 

de Jos, la data de 9 iulie 1902, părinţii au fost Ion şi Emilia. 
Conform Fişei Matricole Penale nr. 19.330183 de la C. T. Văcăreşti, a 

avut proces-verbal de internare nr. 12/952 emis de MSS184 Cluj, durata 
internării 60 de luni, pentru perioada: 16 august 1952 – 16 august 1957. 
A fost arestat la 16 august 1952.

„Pelerinajul” preotului Liviu Trufaşiu
în închisorile comuniste

Fişa matricolă penală nu ne oferă data concludente despre detenţia 
acestui preot. 

– Arestat: 16 august 1952.

183 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Trufaşiu Liviu, accesibile online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
T/T%2012.%20Troaca%20-%20Tzunibel/Trufasiu%20Liviu/index.php, în data de 
27.08.2013.
184 MSS Cluj – Ministerul Securităţii Statului – Cluj.
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1.54. Vameşiu Gheorghe – preot
Gheorghe Vameşiu, a urmat studii superioare la Seminarul 

Franciscan de la Hălăuceşti şi Academia Teologică de la Luizi-Călugăra. 
A fost hirotonit preot la 8 noiembrie 1938 la Blaj, activând apoi ca 
administrator parohial la Gruilung, judeţul Bihor185. Conform fişei 
matricole penale, nr. matricol 702, din 24 martie 1915, de la peniten‑
ciarul Jilava, aflăm că s-a născut în localitatea Mordaş, judeţul Sibiu, 
la 6 februarie 1912, din părinţii Gheorghe şi Valeria. A fost arestat cu 
mandatul de arestare nr. 14.941 din 1951, la data de 18 ianuarie 1951, 
pentru fapta „uneltire”, descrierea acestei fapte a fost: „acţiune cato‑
lică în favoarea sfântului scaun”. A avut proces la Tribunalul Militar 
Bucureşti, iar prin Hotărârea Judecătorească nr. 104/952 a fost con‑
damnat la 25 de ani închisoare, perioada: 18 ianuarie 1951 – 11 ianuarie 
1976186. Pe lângă fişa matricolă de la Jilava, preotul Vameşiu a mai 
avut o fişă matricolă penală de la penitenciarul Aiud, din 12 decembrie 
1952. A fost eliberat prin Decretul 411/64, la data de 2 august 1964.

Date importante despre preotul Gheorghe Vameşiu aflăm din 
Sentinţa nr. 45, din 27 ianuarie 1959, a preotului Petru Anca: „În tim‑
pul ce inculpatul Anca Petru locuia la Ciupe Martin, a primit de la fos‑
tul preot greco-catolic Vameşiu Gheorghe – prin intermediul sorei sale 
coinculpata Cîmpeanu Ecaterina – o circulară prin care era dezlegat 
să oficieze slujbe religioase în ritualul greco-catolic, fără respectarea 
normelor rituale şi un patrafir, un antimis şi o cruce” 187.

Preotul Vameşiu Gheorghe a murit la 15 februarie 1992. În arti‑
colul Figuri ilustre. Pr. Gheorghe Vameşiu este menţionat că: „în anul 
2002, justiţia post-decembristă l-a reabilitat, alături de ceilalţi 12 con‑
damnaţi din lotul Tătaru-Todea. Prin acest act judiciar reparatoriu nu 
s-au putut însă şterge suferinţele care i-au fost pricinuite părintelui 

185 Dănuţ Doboş, Figuri ilustre. Pr. Gheorghe Vameşiu, articol accesibil online la adresa: 
http://www.ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2009&numar=2&id=38, în data de 
27.08.2013.
186 Fişă Matricolă Penală – Vameşiu Gheorghe, accesibilă online la adresa: 
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/
V/V%2001.%20Vac%20-%20Vasilcoiu/Vamesu%20Gheorghe/index.php, în data de 
27.08.2013.
187 ACNSAS, Dosar de grup, I 195457, vol. II, fila 142.



308 Se r g i u So i c a

Gheorghe Vameşiu, şi nici nu au fost traşi la răspundere anchetatorii, 
judecătorii, torţionarii şi toţi securiştii implicaţi în drama părintelui 
Vameşiu şi a celorlalţi nevinovaţi din lotul Tătaru-Todea”188.

„Pelerinajul” preotului Gheorghe Vameşiu
în închisorile comuniste

– Arestat: 18 ianuarie 1951.
– Penitenciarul Jilava: 18 ianuarie 1951 – 12 decembrie 1952.
– Penitenciarul Aiud: 12 decembrie 1952 – 19 decembrie 1952.
– Lagărul de muncă Cavnic: 19 decembrie 1952 – 4 noiembrie 1954. 
– Penitenciarul Satu Mare: 4 noiembrie 1954 – decembrie 1954.
– Penitenciarul Jilava: decembrie 1954 – 19 decembrie 1954.
– Penitenciarul Caransebeş: 19 decembrie 1954 – 24 februarie 1956.
– Penitenciarul Aiud: 24 februarie 1956 – 16 iunie 1956.
– Penitenciarul Jilava: 16 iunie 1956 – 31 octombrie 1956.
– Penitenciarul Gherla: 31 octombrie 1956 – 2 august 1964.
– Eliberat: 2 august 1964. 
– Total ani detenţie: 13 ani şi 7 luni.

188 Dănuţ Doboş, Figuri ilustre. Pr. Gheorghe Vameşiu, articol accesibil online la adresa: 
http://www.ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2009&numar=2&id=38, în data de 
27.08.2013.



CONCLUZII

Î
n anul 1948 Eparhia Greco-Catolică de Oradea avea 216 pre‑
oţi. Ca urmare a Decretului de desfiinţare a Bisericii Greco-
Catolice (Decretul 358/1948):

– majoritatea preoţilor identificaţi ai Episcopiei Greco-Catolice 
de Oradea (178, reprezentând 82% din total) au refuzat trecerea la 
Biserica Ortodoxă;

– Din cei 178 de preoţi, 54 (reprezentând 30%) au ajuns în peniten‑
ciarele regimului comunist, 124 opunându-se „unificării religioase” 
prin diferite forme (cca. 70%)

– 39 clerici au acceptat trecerea la BOR (cca. 18%).
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Figura 2 – Clerici în detenţie, detaliu. 
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Clerici eliberaţi din detenţie

Clerici morţi în detenţie

Nr. 
Crt. Preot Parohia Protopopiat 

Judeţ 
Ani 

detenţie Observaţii 

1. Achim 
Gheorghe Mal Şimleu 

Sălaj o lună - 

2. Anca 
Petru Ceica Beiuş 

Bihor 
7 ani 

şi 4 luni - 

3. Andercău 
Vasile Sîmbăta Beiuş 

Bihor 

9 ani 
şi 10 
luni 

- 

4. Baliban 
Teofil Beiuş Beiuş 

Bihor 
6 ani şi 
5 luni 

Protopop 
Mort în 
detenţie 

5. Bandici 
Emilian Văşad Ier 

Bihor [?] - 

Figura 2 – Clerici în detenţie, detaliu.

Clerici din Eparhia de Oradea în detenţie
Nr. 
Crt.

Preot Parohia
Protopopiat
Judeţ

Ani 
detenţie

Observaţii

1.
Achim 
Gheorghe

Mal
Şimleu
Sălaj

o lună -

2. Anca Petru Ceica
Beiuş
Bihor

7 ani
şi 4 luni

-

3.
Andercău 
Vasile

Sîmbăta
Beiuş
Bihor

9 ani
şi 10 luni

-

4. Baliban Teofil Beiuş
Beiuş
Bihor

6 ani şi 5 
luni

Protopop
Mort în 
detenţie

5.
Bandici 
Emilian

Văşad
Ier
Bihor

[?] -

6. Biluca Miron Plopiş
Şimleu
Sălaj

2 luni -

7. Boca Mihai
Episcopia 
Bihor

Central-Oradea
Bihor

11 luni
Mort în 
detenţie

8. Borz Ilie Drighiu
Şimleu
Sălaj

3 ani 
şi 8luni

Mort în 
detenţie

9.
Buzaşiu 
Gavril

Crestur
Marghita
Bihor

1 an 
şi 4 luni

-
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10.
Chişiu 
Alexandru

Cordău 
– Sînmartin

Central-Oradea
Bihor

o lună -

11.
Codreanu 
Ioan

Şimleu II
Şimleu
Sălaj

1 an 
şi 3 luni

Vicar

12.
Cosma 
Augustin

Oradea
Central – Oradea
Bihor

(?) Prof. Protopop

13.
Dărăban 
Teodor

Petrani
Beiuş
Bihor

5 ani 
şi 11 luni

-

14.
Domuţa 
Gheorghe

Oradea
Central – Oradea
Bihor

1 an
şi 3 luni

Profesor

15.
Dumitraş 
Gheorghe

Oradea
Central – Oradea
Bihor

13 ani 
şi 6 luni

Preot hirotonit 
clandestin

16. Fanea Victor Sâncrai
Tăşnad
Satu Mare

3 ani 
şi 10 luni

Mort în 
detenţie

17.
Fântânaru 
Nicolae

Beiuş
Beiuş
Bihor

1 ani 
şi 6 luni

Profesor

18. Foişor Eugen Oradea
Central – Oradea
Bihor

5 ani 
şi 3 luni

Secretar 
consistorial

19.
Frenţiu Vale-
riu Traian

Oradea
3 ani 
şi 9 luni

Episcop
Mort în 
detenţie

20.
Georgescu 
Ioan

Oradea
Central – Oradea
Bihor

3 ani Canonic

21.
Gherman 
Mihai

Tarcea
Ier
Bihor

11 luni
Mort în 
detenţie

22. Hirţea Iuliu Oradea
11 ani 
şi 7 luni

Episcop

23.
Hoblea 
Leontin

Carei
Carei
Satu Mare

2 ani 
şi 2 luni

-

24. Hossu Vasile
Vadul 
Crişului

Central – Oradea
Bihor

(?) Episcop

25. Lazăr Aurel Vezendiu
Ier
Satu Mare

8 luni -

26.
Maghiar 
Augustin

Oradea 
– Catedrală

Central – Oradea
Bihor

Un an
Prepozit 
Mort în 
detenţie

27.
Mangra 
Gheorghe

Oradea
Central-Oradea
Bihor

5 ani 
şi 2 luni

-

28.
Marian Nico-
lae – Ember

Ardud
Carei
Satu Mare

- -
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29. Maxim Virgil Oradea
Central-Oradea
Bihor

(?) -

30.
Morna 
Gheorghe

Valcăul de 
Jos

Şimleu, Sălaj - -

31.
Munteanu 
Dumitru

Sanislău
Ier
Bihor

1 an 
şi 10 luni

-

32.
Munteanu 
Virgil

Beiuş
Beiuş
Bihor

1 an 
şi 11 luni

-

33.
Mureşan 
Dumitru

Oradea
Central – Oradea
Bihor

5 ani 
şi 3 luni

-

34.
Olah 
Augustin

Oradea 
– Catedrală

Central – Oradea
Bihor

6 luni -

35.
Oros 
Gheorghe 

Pişcari
Carei
Satu Mare

3 ani 
şi 2 luni

-

36. Pali Florian Beznea
Central – Oradea
Bihor

5 ani 
şi 11 luni

-

37.
Pascal 
Dumitru

Drăgeşti
Beiuş
Bihor

8 ani 
şi 10 luni

Călugăr 
– Mănăstire

38.
Pop 
Alexandru

Zalnoc
Supur
Sălaj

1 an -

39. Puia Nicolae Fiziş
Beiuş
Bihor

1 an 
şi 2 luni

-

40.
Raţiu 
Alexandru

Oradea 
– Olosig

Central-Oradea
Bihor

14 ani -

41. Riţiu Grigore Derna
Marghita
Bihor

5 ani -

42. Rotaru Mihai Drăgeşti
Beiuş
Bihor

13 ani 
şi 8 luni

-

43. Sabău Mihai Dijir
Marghita
Bihor

2 ani 
şi 3 luni

-

44. Sabău Valeriu Marghita 
Marghita
Bihor

1 an 
şi 3 luni

-

45. Stan Gavril Oradea
Central – Oradea
Bihor

-
Rector Acad. 
Teolg.

46.
Sălăgean 
Silviu

Finiş
Beiuş
Bihor

1 an 
şi 10 luni

-

47.
Sălăjan 
Gheorghe

Valea lui 
Mihai

Ier
Bihor

6 ani 
şi 11 luni

-
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48.
Săsăran 
Alexandru

Oradea
Central – Oradea
Bihor

7 ani
Preot hirotonit 
clandestin

49. Şuta Vasile Cig
Tăşnad
Satu Mare

11 luni
Mort în 
detenţie

50.
Tămâian 
Coriolan

Oradea
Central-Oradea
Bihor

12 ani 
şi 4 luni

Dr. Canonic

51. Tătaru Ştefan Oradea
Central – Oradea
Bihor

13 ani 
şi 6 luni

Prof. Acad. 
Teol. Călugăr 
Franciscan

52. Tăutu Ioan Borod
Central – Oradea
Bihor

5 ani 
şi 5 luni

-

53. Trufaşiu Liviu Zalău Zalău – Sălaj (?) -

54.
Vameşiu 
Gheorghe

Oradea Central – Oradea
13 ani
şi 7 luni

-

Clerici decedaţi în detenţie 
Nr. 
Crt.

Preot Parohia
Protopopiat
Judeţul

Observaţii

1. Baliban Teofil Beiuş
Beiuş
Bihor

-

2. Boca Mihai
Episcopia 
Bihor

Central-Oradea
Bihor

-

3. Borz Ilie Drighiu
Şimleu
Sălaj

-

4. Fanea Victor Sâncrai
Tăşnad
Satu Mare

-

5. Frenţiu V.Traian Oradea - Episcop

6. Gherman Mihai Tarcea
Ier
Bihor

-

7. Maghiar Augustin Oradea Canonic

8. Şuta Vasile Cig
Tăşnad
Satu Mare

-
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Clerici ai Eparhiei de Oradea 
în închisorile comuniste

I. Penitenciare
Denumirea 
Penitenciarului

Preoţi

Aiud

Anca Petru [Ceica, Bihor], Baliban Teofil [Beiuş, Bihor], Bandici 
Emilian [Văşad, Bihor], Borz Ilie [Drighiu, Sălaj], Morna Gheor-
ghe [Valcăul de Jos], Munteanu Dumitru [Sanislău, Bihor], Sălă-
gean Silviu [Finiş, Bihor], Vameşiu Gheorghe [Oradea].

Bacău
Pascal Dumitru [Drăgeşti, Bihor], Rotaru Mihai [Drăgeşti, Bi-
hor], Tătaru Ştefan [Oradea, Bihor].

Baia Mare Lazăr Aurel [Vezendiu, Satu Mare].

Botoşani
Foişor Eugen [Oradea, Bihor], Tămâian Coriolan [Oradea, 
Bihor].

Brăila Pascal Dumitru [Drăgeşti, Bihor].

Caransebeş Riţiu Grigore [Derna, Bihor], Vameşiu Gheorghe [Oradea].

Carei
Bandici Emilian [Văşad, Bihor], Hoblea Leontin [Carei, Satu 
Mare].

Centrul de Triere 
Bucureşti

Boca Mihai [Oradea, Bihor], Buzaşiu Gavril [Crestur, Bihor], 
Codreanu Ioan [Şimleu, Sălaj], Domuţa Gheorghe [Oradea, 
Bihor], Gherman Mihai [Tarcea, Bihor], Hoblea Leontin [Carei, 
Satu Mare].

Centrul de Triere 
Văcăreşti

Codreanu Ioan [Şimleu, Sălaj], Hoblea Leontin [Carei, Satu 
Mare].

Cluj

Baliban Teofil [Beiuş, Bihor], Bandici Emilian [Văşad, Bihor], 
Borz Ilie [Drighiu, Sălaj], Hoblea Leontin [Carei, Satu Mare], 
Morna Gheorghe [Valcăul de Jos],Puia Nicolae [Fiziş, Bihor], 
Riţiu Grigore [Derna, Bihor], Săsăran Alexandru, Trufaşiu Liviu 
[Zalău, Sălaj].

Dej
Andercău Vasile [Sîmbăta, Bihor], Dumitraş Gheorghe, Hirţea 
Iuliu [Oradea, Bihor], Rotaru Mihai [Drăgeşti, Bihor], Tătaru 
Ştefan [Oradea, Bihor].

Galaţi

Foişor Eugen [Oradea, Bihor], Mangra Gheorghe [Oradea, Bi-
hor], Pascal Dumitru [Drăgeşti, Bihor], Rotaru Mihai [Drăgeşti, 
Bihor], Tămâian Coriolan [Oradea, Bihor], Tătaru Ştefan [Ora-
dea, Bihor].
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Gherla

Baliban Teofil [Beiuş, Bihor], Dărăban Teodor [Petrani, Bihor], 
Fanea Victor [Sâncrai, Satu Mare], Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], 
Mangra Gheorghe [Oradea, Bihor], Morna Gheorghe [Valcăul 
de Jos], Mureşan Dumitru [Oradea, Bihor], Oros Gheorghe 
[Pişcari, Satu Mare], Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Rotaru 
Mihai [Drăgeşti, Bihor], Săsăran Alexandru, Tătaru Ştefan [Ora-
dea, Bihor], Tăutu Ioan [Oradea, Bihor], Vameşiu Gheorghe 
[Oradea].

Jilava

Borz Ilie [Drighiu, Sălaj], Dumitraş Gheorghe, Foişor Eugen 
[Oradea, Bihor], Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], Mangra Ghe-
orghe [Oradea, Bihor], Marian Nicolae [Ardud], Mureşan 
Dumitru [Oradea, Bihor], Pali Florian [Beznea, Bihor], Pascal 
Dumitru [Drăgeşti, Bihor], Rotaru Mihai [Drăgeşti, Bihor], Sa-
bău Mihai [Dijir, Bihor], Sălăgean Silviu [Finiş, Bihor], Săsăran 
Alexandru, Tămâian Coriolan [Oradea, Bihor], Tătaru Ştefan 
[Oradea, Bihor], Tăutu Ioan [Oradea, Bihor], Vameşiu Gheor-
ghe [Oradea].

Ocnele Mari Riţiu Grigore [Derna, Bihor].

M.A.I. Bucureşti Frenţiu Valeriu Traian [Oradea, Bihor].

Oradea

Achim Gheorghe [Mal, Sălaj], Anca Petru [Ceica, Bihor], An-
dercău Vasile [Sîmbăta, Bihor], Biluca Miron [Plopiş, Sălaj], 
Borz Ilie [Drighiu, Sălaj], Buzaşiu Gavril [Crestur, Bihor], Chişiu 
Alexandru [Cordău, Bihor], Codreanu Ioan [Şimleu, Sălaj], 
Dărăban Teodor [Petrani, Bihor], Fanea Victor [Sâncrai, Satu 
Mare], Fântânaru Nicolae [Beiuş, Bihor], Foişor Eugen [Oradea, 
Bihor], Gherman Mihai [Tarcea, Bihor], Hirţea Iuliu [Oradea, 
Bihor], Mangra Gheorghe [Oradea, Bihor], Marian Nicolae 
[Ardud], Munteanu Virgil [Beiuş, Bihor], Mureşan Dumitru 
[Oradea, Bihor], Olah Augustin [Oradea, Bihor], Pali Florian 
[Beznea, Bihor], Pascal Dumitru [Drăgeşti, Bihor], Puia Nicolae 
[Fiziş, Bihor], Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Rotaru Mihai 
[Drăgeşti, Bihor], Sabău Mihai [Dijir, Bihor], Sabău Valeriu, Să-
lăgean Silviu [Finiş, Bihor], Sălăjan Gheorghe [Valea lui Mihai, 
Bihor], Săsăran Alexandru, Tămâian Coriolan [Oradea, Bihor], 
Tăutu Ioan [Oradea, Bihor].

Piteşti

Andercău Vasile [Sîmbăta, Bihor], Baran Florian, Dumitraş 
Gheorghe, Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], Marian Nicolae [Ar-
dud], Rotaru Mihai [Drăgeşti, Bihor], Tătaru Ştefan [Oradea, 
Bihor].

Ploieşti Săsăran Alexandru

Râmnicul Sărat Tătaru Ştefan [Oradea, Bihor].
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Satu Mare

Boca Mihai [Oradea, Bihor], Fanea Victor [Sâncrai, Satu Mare], 
Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], Lazăr Aurel [Vezendiu, Satu Mare], 
Oros Gheorghe [Pişcari, Satu Mare], Pop Alexandru [Zalnoc, 
Sălaj], Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Săsăran Alexandru, 
Şuta Vasile [Căpleni, Satu Mare], Hoblea Leontin [Carei, Satu 
Mare], Morna Gheorghe [Valcăul de Jos], Vameşiu Gheorghe 
[Oradea].

Sighet

Frenţiu Valeriu Traian [Oradea, Bihor], Maghiar Augustin [Ora-
dea, Bihor], Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Sălăjan Gheorghe 
[Valea lui Mihai, Bihor], Tămâian Coriolan [Oradea, Bihor], Tăta-
ru Ştefan [Oradea, Bihor].

Târgu Ocna
Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], Pascal Dumitru [Drăgeşti, Bihor], 
Sabău Valeriu.

Timişoara Puia Nicolae [Fiziş, Bihor]

Văcăreşti (Spital)

Boca Mihai [Oradea, Bihor], Hirţea Iuliu [Oradea, Bihor], Pas-
cal Dumitru [Drăgeşti, Bihor], Sabău Mihai [Dijir, Bihor], Sabău 
Valeriu, Şuta Vasile [Căpleni, Satu Mare], Trufaşiu Liviu [Zalău, 
Sălaj].

Zalău
Bandici Emilian [Văşad, Bihor], Borz Ilie [Drighiu, Sălaj], Co-
dreanu Ioan [Şimleu, Sălaj].

II. Lagăre de Muncă
II.1. Canalul Dunăre – Marea Neagră

Capul Midia
Baran Florian, Buzaşiu Gavril [Crestur, Bihor], Morna Gheor-
ghe [Valcăul de Jos].

Colonia de Muncă 
Nr. 4 Castelu

Pop Alexandru [Zalnoc, Sălaj].

Galeş Buzaşiu Gavril [Crestur, Bihor], Sabău Mihai [Dijir, Bihor].

Peninsula 
(Valea Neagră)

Baran Florian, Cosma Augustin [Oradea, Bihor], Pascal Dumi-
tru [Drăgeşti, Bihor].

II.2. Balta Brăilei

Balta Brăilei Bandici Emilian [Văşad, Bihor].

Grindu
Codreanu Ioan [Şimleu, Sălaj], Domuţa Gheorghe [Oradea, Bi-
hor], Morna Gheorghe [Valcăul de Jos].

Giurgeni
Dărăban Teodor [Petrani, Bihor], Pali Florian [Beznea, Bihor], Ra-
ţiu Alexandru [Oradea, Bihor].

Ostrov
Dărăban Teodor [Petrani, Bihor], Morna Gheorghe [Valcăul de 
Jos],Pali Florian [Beznea, Bihor], Pascal Dumitru [Drăgeşti, Bihor], 
Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor].
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Periprava

Dărăban Teodor [Petrani, Bihor], Fanea Victor [Sâncrai, Satu 
Mare], Mangra Gheorghe [Oradea, Bihor], Mureşan Dumitru 
[Oradea, Bihor], Oros Gheorghe [Pişcari, Satu Mare], Pali Florian 
[Beznea, Bihor], Săsăran Alexandru, Tăutu Ioan [Oradea, Bihor].

Salcia

Fanea Victor [Sâncrai, Satu Mare], Mangra Gheorghe [Oradea, 
Bihor], Pali Florian [Beznea, Bihor], Pascal Dumitru [Drăgeşti, 
Bihor], Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Săsăran Alexandru, Tăutu 
Ioan [Oradea, Bihor].

II.3. Alte Lagăre de Muncă

Baia Sprie
Dumitraş Gheorghe, Rotaru Mihai 
[Drăgeşti, Bihor].

Bicaz (Formaţiu-
nea 0871)

Săsăran Alexandru

Borzeşti Sabău Mihai [Dijir, Bihor].

Cavnic Vameşiu Gheorghe [Oradea].

Mogoşoaia Hoblea Leontin [Carei, Satu Mare].

Oneşti
Buzaşiu Gavril [Crestur, Bihor], Sabău 
Mihai [Dijir, Bihor].

Domiciliul Obligatoriu / D.O.

Domiciliul Obligato-
riu / D.O.

Andercău Vasile [Sîmbăta, Bihor], 
Bandici Emilian [Văşad, Bihor], Raţiu 
Alexandru [Oradea, Bihor], Săsăran 
Alexandru.

Mănăstiri

Căldăruşani

Frenţiu Valeriu Traian [Oradea, Bihor], 
Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Să-
lăjan Gheorghe [Valea lui Mihai, Bihor], 
Tămâian Coriolan [Oradea, Bihor].

Dragoslavele Frenţiu Valeriu Traian [Oradea, Bihor].

Neamţ
Raţiu Alexandru [Oradea, Bihor], Să-
lăjan Gheorghe [Valea lui Mihai, Bihor], 
Tămâian Coriolan [Oradea, Bihor].
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Figura 5 – Clerici în penitenciarele regimului comunist. 
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Figura 6 – Clerici în lagăre de muncă. 
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Figura 7 – Clerici în lagărele de muncă din Balta Brăilei. 
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Figura 9 – Detaliu – Clerici în alte lagăre de muncă. 
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Figura 9 – Detaliu – Clerici în alte lagăre de muncă.





SUMMARY

T
he Holy Father, Pope John Paul II, said in the Apostolic 
Letter “Tertio Millennio Adveniente”: “The Church of the 
first centuries was created from the blood of the martyrs: 

Sanguis martyrum – semen christianorum”. (Tertulian, Apol., 50, 13: 
CCL I, 171). The historical events during the reign of Constantine I 
had a great significance for the development of the Church in the 
first millennium, but without the dedication and sacrifice of the first 
Christian generations, such a development would have been incom‑
plete. However at the end of the second millennium, the Christian 
Church became again a church of martyrs. The persecutions against 
believers (priests or laity) spread the idea of self-sacrifice worldwide. 
The Christian faith was a common inheritance of Catholics, Orthodox, 
Anglicans and Protestants, as Paul VI stated in his sermon on the 
occasion of the canonization of the Uganda Martyrs (AAS 56, 1964, 
p. 906.)”189.

In the particular political context of the 20th century, the year 
1948 represented an important turning point for the history of the 
Greek-Catholic Church. In Romania the political stakeholders proclai‑
med “the total superiority of the communist ideology”. This was the 
beginning of the Greek-Catholic martyrdom. The was also affected by 
the ideological measures. In particular, according to the decree regar‑
ding the dissolution of the Greek Catholic Church, 54 Greek Catholic 
priests (25%) being therefore imprisoned. In the period 1948–1965, 54 
Greek Catholic priests from the Diocese of Oradea, were arrested by 

189 Pope John Paul II, Apostolic Letter: Tertio Millennio Adveniente, 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_
apl_10111994_tertio-millennio-adveniente_en.html (21.01.2014).
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the Communists. The ordeal began in the prisons Oradea and Satu 
Mare. However, after a short time the prisoners were transferred to 
other prisons. Six clerics of the Diocese of Oradea were transferred to 
the high-security prison Sighet. Considered as a “prison of the elites”, 
Sighet functioned as an extermination center for many Greek Catholic 
clerics as well as for many former interwar politicians. In Sighet, the 
Greek Catholic clerics were the second largest group of prisoners. 
According to Decision no. 64/14 January 1950, issued by the Ministry 
of Internal Affairs, the clerics in the detention center Sighet (also cal‑
led Colonia Dunărea) had to be kept under strict observation. In this 
prison three Greek Catholic bishops died: Valeriu Traian Frenţiu, Ioan 
Suciu and Tit Liviu Chinezu. During the detention time, the Securitate 
tried to convince the clerics, to give up their faith and to accept the new 
political order. From communist point of view, the Sighet detention 
center was best suited for clerical convicts, because it was very close to 
the Soviet border and the architectural style allowed a complete isola‑
tion of prisoners. For the inmates Sighet meant, above all: isolation, 
starvation and extreme cold. The main objective of the entire prison 
system in communist Romania was undoubtedly the total dehumani‑
zation and finally the extermination of political prisoners. This prison, 
(Central-Sighet), had the highest death rate compared with the other 
Romanian prisons. The bodies of the dead prisoners were transported 
during the night with a car on the outskirts of Sighet and thrown into 
mass graves. The release of the Greek Catholic clerics from this prison 
in 1955, did not last long. They were rearrested and transferred to other 
prisons.

The labor camps were other detention facilities, designated for the 
imprisonment of the Greek Catholic clergy of the Diocese of Oradea. 
The “benefits” of such labor camps were varied: punishment, reha‑
bilitation, eradication of politically undesirable people, terrorization 
of population and of course, free manpower. This category of prisons 
includes: the Danube-Black Sea Canal, the coal mines in the north of 
the country and Balta Brailei (in these detention camps were impri‑
soned 34 priests of the Diocese of Oradea). Another category of these 
labor camps, were the so-called “distribution centers” (temporary resi‑
dence for political prisoners).
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Besides the above-mentioned prisons there were additional peni‑
tentiaries: Aiud, Arad, Borzeşti, Botoşani, Caransebeş, Cluj-Napoca, 
Codlea, Văcăreşti, Dej, Galaţi, Gherla, Jilava, Lugoj, Oneşti, Oradea, 
Piteşti, Satu Mare, Timişoara, Uranus etc.

The prison system in communist Romania meant for the majority 
of the clerical elites a crucial turning point in their life. Many clerics 
have died; others could somehow survive this terrible experience; 
most of them kept their dignity during that ideological ordeal. The 
ideological aggression was a constant phenomenon in the existence of 
the Romanian society. The power structures of the communist regime 
systematically tried to intimidate the society. This aspect was clearly 
underlined by the historian Dennis Deletant: “the fear has become a 
second nature”. 
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Bălan Ioan  11, 20, 34, 66, 108, 109, 

110, 169, 295
Bălan Ştefan  108, 109
Bărăgan  87
Băseşti  40
Bedö  195
Beiuş  15, 22, 37, 41, 64, 65, 71, 72, 73, 

80, 88, 96, 101, 104, 108, 123, 
125, 127, 135, 137, 151, 152, 153, 
154, 184, 194, 201, 202, 235, 
240, 260, 271, 282, 283, 291, 
295, 310, 311, 312, 313, 315, 316

Belaşcu Traian  203, 204
Belciug  177, 188
Berinde Titus  60
Beznea  15, 19, 86, 266, 267, 312, 316, 

317, 318
Bicaz  294, 318
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Bihor  14, 19, 22, 30, 31, 41, 44, 48, 
51, 60, 66, 69, 111, 113, 122, 123, 
163, 176, 196, 246, 304, 307, 
310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 
318

Bilbor  144
Biluca Miron  15, 43, 310, 316
Bixad  95, 275, 276, 277
Blaj  51, 54, 56, 65, 70, 87, 91, 100, 

101, 103, 106, 107, 145, 153, 160, 
165, 176, 186, 203, 307, 327, 
328

Bob Leon  275, 276, 277, 280
Boca Mihai  44, 310, 313, 315, 317
Borlan Grigore  279, 280
Borleşti  277, 279
Borod  304, 313
Boroş Maria  41
Borş  89, 90
Borşa  259
Borzeşti  14, 285, 318, 325
Borz Ilie  15, 19, 45, 46, 47, 310, 313, 

315, 316, 317
Boşca Adrian  71
Boteşti  94
Boticeşti  84
Botoşani  14, 98, 160, 164, 173, 298, 

315, 325
Braşov  63, 81, 107, 135, 214, 231
Bratca  74
Braţul Chilia  85
Brăila  38, 39, 88, 269, 315
Brăteşti  295
Brînzeu Nicolae  60, 107, 108, 110
Brukenthal Mihai  108
Bucovina  89, 90, 254, 258, 260
Bucureşti  10, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 

26, 38, 44, 48, 54, 57, 62, 68, 
75, 76, 77, 83, 84, 88, 93, 94, 

99, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 
116, 117, 142, 143, 147, 148, 150, 
186, 190, 215, 231, 241, 259, 
275, 276, 278, 280, 284, 293, 
295, 299, 300, 301, 302, 307, 
315, 316, 327, 328

Budapesta  100, 103, 106, 154
Bulz Ecaterina  276
Buzaşi Gavril  48, 49, 50, 51, 53, 59

C
Cacica  83, 249
Calea Mare  92
Canal  42, 54, 55, 56, 324
Canalul Dunăre-Marea Neagră  13, 

321
Capros Cornel  171
Capul Midia  48, 317
Caransebeş  14, 281, 308, 315, 325
Caraş  100, 103
Carei  41, 115, 117, 175, 213, 214, 265, 

292, 295, 311, 312, 315, 317, 318
Castelu  270, 317
Cavnic  308, 318
Căldăruşani  99, 273, 292, 298, 318
Călineşti  91
Căpleni  295, 317
Câmpeanu Ecaterina  32
Câmpeanu Vasile  32, 60
Cântăreu Petre  278
Cearnău Iosif  67, 77, 80
Cehalul  176
Ceica  14, 30, 32, 33, 34, 35, 71, 88, 

310, 315, 316
Celanti Iosif  87
Cenaloş  43
Cherteş Ioan  68, 83, 88, 147
Chertis Vasile  75
Chinezu Tit Liviu  12, 324
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Chirilă Gheorghe  279
Chirvai Vasile  130
Chişinău Criş  219
Chişiu Alexandru  15, 60, 61, 311, 316
Cialiski Gheorghe  86
Cig  115, 295, 313
Ciolinschi Gheorghe  67
Cioplea  57
Ciuleşti  98
Ciupe Vasile  32
Ciurcovici Radomir  67
Cîmpeanu Ecaterina  32, 33, 34, 35, 

307
Cîmpeanu Valeriu  32, 33, 34
Cluj  9, 11, 14, 31, 40, 41, 45, 46, 53, 

62, 68, 75, 84, 91, 102, 115, 120, 
130, 131, 144, 157, 161, 162, 170, 
178, 191, 200, 209, 214, 223, 
265, 271, 272, 281, 283, 291, 
294, 295, 300, 306, 315, 325

Cluj-Napoca  9, 11, 14, 325
Codlea  14, 231, 236, 325
Codreanu Ioan  15, 62, 177, 311, 315, 

316, 317
Coloman Seucan  161
Coman Ioan  87, 276
Constantinescu Victor  82
Coposu Corneliu  39, 54, 255
Cordău  15, 60, 311, 316
Cosma  63, 67, 77, 86, 105, 171, 195, 

311, 317
Costin  161, 163
Coşeru Vasile  19
Craidorolţ  202, 207, 209, 221, 277
Crasna  207
Crestur  15, 48, 51, 310, 315, 316, 317, 

318
Crişan Ioan  54
Cumeciu Ştefan  88

Curtea de Argeş  66, 131, 132, 134, 169
Curtici  90

D
Daneş  74
Dascăl Cornel  87
Dăianu Ilie  100, 103
Dărăban Teodor  15, 22, 64, 65, 69, 

72, 75, 80, 136, 141, 223, 228, 
229, 230, 311, 316, 317, 318

Dâncă Petru  87
Deceanu Nicolae  19
Dej  14, 38, 39, 81, 94, 114, 146, 284, 

303, 315, 325
Dell’Acqua Angelo  170, 171
Delta Dunării  68, 69, 83
Diaconescu Ioan  39
Dicăneşti  64, 69, 87
Dijir  15, 19, 62, 177, 285, 312, 316, 317, 

318
Diniş  19
Doba  264, 275, 276
Dobreşti  66, 74, 91
Dobrogea  42
Domuţa Gheorghe  93, 311, 315, 317
Dorgo Iuliu  56
Dorohoi  141
Dragomir Ioan  38
Dragoslavele  99, 318
Dragoş Petre  279
Drăgeşti  15, 19, 22, 38, 69, 70, 71, 87, 

268, 284, 312, 315, 316, 317, 318
Drighiu  15, 19, 45, 310, 313, 315, 316, 

317
Dulceşti  284
Dumbrava  184
Dumbrăviţa  184
Dumitraşcu Gheorghe  38, 54
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Dumitraş Gheorghe  19, 35, 94, 311, 
315, 316, 318

Dunca Ioan  39

F
Fanea Victor  15, 22, 68, 95, 181, 311, 

313, 316, 317, 318
Fărcaşa  297
Fântânaru Nicolae  15, 96, 311, 316
Finiş  15, 19, 291, 312, 315, 316
Fiziş  15, 271, 312, 315, 316, 317
Foişor Eugen  15, 19, 51, 67, 77, 80, 

97, 98, 136, 139, 223, 228, 229, 
311, 315, 316

Frenţiu Valeriu Traian  11, 12, 13, 37, 
41, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 109, 117, 124, 125, 129, 152, 
154, 167, 169, 176, 198, 200, 
229, 311, 313, 316, 317, 318, 324

G
Galaţi  14, 38, 68, 83, 98, 123, 140, 

237, 244, 269, 284, 298, 303, 
315, 325

Galeş  48, 54, 317
Galeşu  285
Gătaia  81
Georgescu Ioan  50, 106, 107, 110, 

245, 311
Ghencea  54, 111
Ghenci  291
Gherla  14, 21, 22, 23, 37, 40, 65, 68, 

81, 82, 83, 84, 95, 114, 123, 138, 
144, 145, 146, 191, 196, 236, 241, 
242, 243, 244, 245, 247, 248, 
249, 265, 272, 273, 283, 284, 
294, 303, 305, 308, 316, 325

Gherman Mihai  15, 111, 112, 240, 311, 
313, 315, 316

Ghiuzan Alexandru  70
Giurcovici Radomir  78
Giurgeni  65, 68, 86, 87, 88, 192, 

266, 274, 317
Goiciu Petrache  244, 247
Grad Axenia  276
Grigoruţ Dumitru  279
Grind  140, 141, 143, 147
Grindu  62, 93, 235, 239, 245, 317
Groza Petru  10, 161
Gruilung  307

H
Hajdudorog  176
Handalul Ilbei  277, 278
Hălăuceşti  49, 50, 58, 307
Hetco Valer  71
Hirţea Iuliu  15, 19, 22, 24, 38, 87, 113, 

114, 119, 133, 147, 149, 150, 156, 
158, 169, 246, 289, 311, 315, 316, 
317

Hoblea Leontin  115, 311, 315, 317, 318
Hoblea Vasile  115
Holdiş Dumitru  279
Holod  91, 105, 124, 125
Homorodul de Sus  93
Hossu Iuliu  11, 34, 38, 58, 66, 77, 90, 

101, 102, 104, 117, 118, 119, 133, 
151, 154, 155, 157, 158, 169, 260, 
289, 295, 311

Hosu Vasile  67
Hotoan  276
Huban Anna  282
Huşi  268
Huta  275, 277, 278, 279
Huta Certeze  275
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I
Iaşi  14, 85, 177, 240, 249, 328
Iegherişte  289, 290
Ierului  111, 193, 292
Ieud  39
Inand  14
Ioan N. Muth  18
Ioan Paul al II-lea  9, 27, 119
Iosif Nemeş  18

J
Jianu Marin  10
Jilava  14, 19, 20, 21, 36, 46, 94, 98, 

114, 123, 138, 140, 174, 181, 182, 
196, 231, 232, 233, 235, 236, 
241, 242, 243, 244, 266, 268, 
269, 284, 285, 291, 293, 294, 
298, 302, 303, 305, 307, 308, 
316, 325

K
Kerteş Vasile  67
Kiss Gheorghe 170
Kiss Vasile 275

L
Ladislau Szartori  18
Lazăr  31, 120, 241, 242, 244, 311, 315, 

317
Lăzăreni  92
Lugoj  60, 107, 108, 109, 198, 325, 327
Lunca Sprie  74
Lupea  69, 85
Luţaş Dumitru  161

M
Maghiar Augustin  35, 53, 121, 168, 

178, 311, 313, 317
Mal  14, 29, 310, 316
Mangra Gheorghe  15, 19, 22, 67, 77, 

79, 80, 122, 123, 124, 134, 154, 
223, 311, 315, 316, 318

Maniţa Vasile  279
Maniu Iuliu  54, 102, 103, 104, 295
Maramureş  40, 60, 91, 187, 241, 259, 

275, 276, 277, 279, 282, 297
Marghita  48, 52, 98, 177, 285, 287, 

288, 310, 312
Marian Nicolae  15, 19, 29, 75, 174, 

175, 311, 316
Marin  10, 45
Marinescu Constantin  19
Maxim Virgil  38, 54, 67, 77, 90, 119, 

136, 160, 161, 162, 163, 173, 187, 
289, 312

Mădăras  174, 178, 179, 183, 184, 187, 
188, 189, 190

Mârţ Mihai  87
Medgidia  42
Miclăuş Ştefan  277
Miclăuş Vasile  275, 276
Midia  191
Miercurea Ciuc  36
Miercurea Sibiului  87
Mihoc Martin  28, 38
Mihuţ Ioan  177
Minişel  194
Mirişelul Mare  60
Moftinul Mic  174, 175
Mogoci Mihai  278, 280
Mogoşeşti  270
Mogoşoaia  116, 318
Moişeni  277, 278, 279, 280



334 Se r g i u So i c a

Moiş Gheorghe  279
Moiş Tămaş  278, 279, 280
Moldova  49, 50, 54, 56, 79, 83, 84, 

87, 145, 186, 249
Mordaş  307
Morga Gheorghe  83
Morna Gheorghe  22, 191, 312, 315, 

316, 317
Moses Rosen  155
Munteanu  15, 80, 81, 193, 194, 245, 

312, 315, 316
Mureşan Dumitru  15, 19, 22, 67, 69, 

77, 80, 83, 84, 136, 153, 176, 
195, 196, 214, 219, 220, 221, 
291, 292, 312, 316, 318

Mureşean Gheorghe  80

N
Naghi Andrei  67, 77
Neamţ  60, 61, 87, 92, 273, 284, 292, 

298, 318
Negreşti  184
Nemeş Roman  161
Nichita Irina  64
Nicolescu Alexandru  101, 104

O
Ocnele Mari  275, 281, 316
O’Hara Gerald Patrick  119, 167
Olah Augustin  15, 38, 119, 264, 289, 

312, 316
Oneşti  14, 48, 56, 285, 318, 325
Oradea  8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

22, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 

82, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 97, 
98, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 
109, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 121, 
122, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 
132, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 
143, 144, 148, 151, 152, 153, 154, 
160, 161, 162, 165, 166, 170, 171, 
174, 180, 181, 190, 194, 195, 196, 
197, 198, 202, 204, 214, 215, 
217, 219, 221, 222, 225, 226, 
228, 230, 246, 248, 250, 255, 
258, 264, 266, 268, 269, 271, 
272, 273, 275, 276, 280, 284, 
285, 287, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 297, 298, 299, 300, 
302, 304, 305, 309, 310, 311, 
312, 313, 315, 316, 317, 318, 323, 
324, 325, 328

Oraşul Nou  175
Orăştie  100, 103
Oros  22, 96, 265, 275, 276, 277, 

278, 279, 280, 312, 316, 317, 318
Oros Gheorghe  279
Oros Tămaş  279
Ostrov  65, 192, 266, 269, 274, 317

P
Pal  69, 71, 86, 88
Pali Florian  15, 19, 140, 141, 266, 267, 

312, 316, 317, 318
Pascal Dumitru  15, 19, 34, 38, 70, 

87, 119, 268, 289, 312, 315, 316, 
317, 318

Pascu  68, 73, 82, 83, 163, 164
Păţăi  115
Peninsula  63, 269, 317
Periprava  65, 68, 83, 86, 87, 95, 123, 

140, 141, 196, 238, 239, 241, 
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242, 249, 250, 265, 266, 294, 
305, 318

Petea  44
Petrani  15, 22, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 

91, 311, 316, 317, 318
Petre A. Petre  42
Pişcari  22, 111, 178, 179, 180, 181, 265, 

312, 316, 317, 318
Pişcolt  70, 75, 77, 79, 80, 81, 86
Pişcolţ  65, 66, 67, 117
Piteşti  14, 22, 38, 94, 114, 174, 181, 

182, 183, 261, 276, 283, 284, 
303, 316, 325

Pius al XII-lea  25, 26
Ploieşti  294, 316
Plopiş  15, 43, 310, 316
Ploscaru Ioan  12, 38, 146, 147, 246
Poarta Albă  54, 283
Pocola  65, 72, 73, 74
Poiana Lenţi  81
Pop Alexandru  270, 312, 317
Pop Ioan  105, 144, 276
Pop Mihai  276
Prislop  100, 103
Prodan Ioan  19
Prunduş Augustin Silvestru  26, 53, 

69, 85, 91, 143
Puia Nicolae  15, 271, 312, 315, 316, 317

R
Rafaeli Felix  50
Raţiu Alexandru  9, 15, 22, 26, 60, 

75, 176, 181, 272, 273, 312, 316, 
317, 318, 327

Râmnicul Sărat  303, 316
Reşiţa  100, 103
Riţiu  275, 276, 277, 278, 280, 281, 

282, 283, 312, 315, 316
Rogoz  122, 123, 125, 129

Roma  11, 24, 50, 54, 101, 102, 104, 
105, 150, 161, 162, 164, 166, 168, 
170, 171, 199, 327

Roman  39, 84, 94, 161
România  8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 50, 
103, 106, 155, 163, 165, 173, 177, 
196, 217, 260, 328

Rontău  35
Rotaru Mihai  15, 19, 22, 35, 38, 284, 

312, 315, 316, 318
Rubla  38
Rusnac Petru  32
Rusu Alexandru  11, 18, 34, 66, 75, 82, 

102, 136, 169, 223, 245

S
Sabău Mihai  15, 19, 285, 287, 312, 

316, 317, 318
Salcia  68, 87, 95, 123, 266, 269, 

274, 294, 305, 318
Salonta  199
Sanislău  29, 121, 193, 292, 312, 315
Satul Nou  42
Satu Mare  14, 15, 19, 22, 37, 44, 68, 

81, 84, 91, 93, 95, 111, 114, 115, 
120, 158, 170, 175, 176, 177, 178, 
179, 183, 184, 185, 190, 191, 202, 
210, 211, 214, 264, 265, 270, 
273, 275, 276, 277, 278, 279, 
281, 282, 285, 287, 289, 291, 
293, 294, 295, 296, 308, 311, 
312, 313, 315, 316, 317, 318, 324, 
325

Sauliuc Ioan  276
Săcuieni  41, 67, 75, 76, 98
Sălaj  14, 19, 40, 45, 121, 160, 276, 310, 

311, 312, 313, 315, 316, 317
Sălard  48
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Sălăgean Silviu  15, 19, 53, 188, 276, 
291, 312, 315, 316

Sălăjan Gheorghe  15, 60, 73, 119, 124, 
125, 128, 275, 289, 292, 312, 
316, 317, 318

Sălăjan Iosif  73
Sălăjean Gavrilă  276, 277, 278
Sămbăşag  176
Săpânţa  275, 276, 277, 278, 279, 

280
Sărsig  97, 98
Săsăran Alexandru  15, 19, 22, 69, 83, 

84, 293, 313, 315, 316, 317, 318
Sâncrai  15, 22, 95, 177, 240, 311, 313, 

316, 317, 318
Sâniob  98
Sânlazăr  120, 271
Sântandrei  14, 30, 31, 304
Sârbi  277
Scorei  106
Semlac  96
Sfârnaş  49
Siberia  85
Sibiu  106, 107, 307
Sighet  12, 14, 67, 99, 121, 131, 169, 251, 

272, 273, 280, 292, 297, 298, 
302, 303, 317, 324

Sighişoara  190
Silvaniei  105, 111, 118, 218
Simeria  82
Sîmbăta  15, 37, 310, 315, 316, 318
Solomon Virgil  39
Someş-Uilac  160, 162
Stan Gavril  22, 23, 38, 103, 119, 168, 

169, 289, 290, 312
Stâna de Vale  66, 73, 105, 153
Stoian Stanciu  10
Strasbourg  109
Strâmba  68, 87, 142

Suciu Ioan  11, 12, 50, 51, 65, 70, 76, 
117, 150, 153, 155, 165, 324

Suplacul de Barcău  111
Supur  270, 312
Şandru Aurel  31, 32
Şimleu  15, 29, 43, 62, 111, 218, 310, 

311, 312, 313, 315, 316, 317
Şomcuta Mare  117
Şuncuiuş  271
Şuta Ştefan  54
Şuta Vasile  54, 295, 296, 313, 317

T
Tarcea  15, 111, 311, 313, 315, 316
Tămaia  187
Tămaşda  14, 128
Tămâian Coriolan  15, 19, 34, 52, 60, 

67, 77, 80, 89, 121, 129, 131, 134, 
135, 136, 137, 138, 149, 152, 153, 
154, 168, 169, 223, 226, 297, 
298, 299, 313, 315, 316, 317, 318

Tăşnad  71, 95, 176, 177, 311, 313
Tătaru Ştefan  19, 22, 38, 49, 302, 

303, 307, 313, 315, 316, 317
Tăutu Ioan  15, 19, 22, 50, 67, 80, 141, 

223, 231, 304, 305, 313, 316, 318
Tăuţi Măgherăuş  293
Târgovişte  144
Târgu Mureş  56, 83, 144
Târgu Ocna  114, 268, 287, 317
Târnava Mică  161
Târşolţ  277, 279
Târulescu Anastasie  161
Teglaşiu Ladislau  60
Teoctist Arăpaşu  60
Terdic Alexandru  65, 70
Teris Ştefan  107
Tihău  160, 161
Tilici Nicolae  19
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Timişoara  12, 14, 30, 31, 35, 60, 64, 
69, 77, 79, 81, 92, 97, 122, 136, 
144, 159, 190, 195, 225, 266, 
268, 271, 298, 304, 317, 325

Tincău Anghel  67
Trip  277, 279
Tripşor  277
Trufaşiu Liviu  306, 313, 315, 317
Tuşnad  115

U
Ucraina  11
Uliacul de Beiuş  201
Ungaria  155, 195, 196, 202, 214, 217, 

223, 265
Uranus  14, 325

V
Vad  63
Vadul Crişului  86, 118, 266, 267, 311
Vaina Gheorghe  32
Valcăul de Jos  22, 191, 306, 312, 315, 

316, 317
Valea Călmăţui  38
Valea Drăganului  118, 119, 157
Valea lui Mihai  15, 41, 42, 60, 292, 

312, 316, 317, 318
Valea Neagră  63, 283, 317
Valea Trotuşului  56

Valea Vinului  37
Vameşiu Gheorghe  19, 22, 32, 70, 

307, 308, 313, 315, 316, 317, 318
Vancu Victor  71
Varga Iosif  67, 77
Vaslui  268
Vaşcău  87
Văcăreşti  14, 44, 62, 111, 114, 115, 116, 

268, 285, 287, 296, 306, 315, 
317, 325

Văşad  41, 310, 315, 317, 318
Vâlcov  68
Vetiş  285
Vezendiu  120, 311, 315, 317
Vida Ludovic  39, 66, 75, 278, 280
Viena  100, 103, 106, 148, 165
Vintere  113
Visky Francsic  82
Vişeu  81, 282
Voievozi  111
Voivozi  62

Z
Zaharia Valerian  76
Zalău  41, 45, 46, 62, 161, 162, 306, 

313, 315, 317
Zalnoc  270, 312, 317
Zeno Vlad  171, 172
Zoltan Szabo  19, 228
Zurbău Dezideriu  98




