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Cuvânt înainte
Râvna și jertfelnicia lor e vrednică de admirat

A

nul 2017 a fost dedicat de către Sfântul Sinod comemorării Patriarhului
Justinian, la patruzeci de ani de la mutarea sa în eternitate, și apărătorilor
credinței în timpul comunismului.
Ca să fie bine punctat acest moment, Părintele Grigorie Benea, Starețul
Mănăstirii Memorial „40 de Mucenici” de la Gherla, a inițiat și coordonat
această carte intitulată „Preoți din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în temnițele comuniste”. Este persoana cea mai potrivită ca să facă această
lucrare, întrucât are și un doctorat luat în Grecia cu acest subiect.
Pe lângă Patriarhul Justinian, pomenim mulțimea de mărturisitori ai lui
Hristos și apărători ai credinței în acele vremuri dificile. Părintele Arsenie Papacioc spune că „toate veacurile au fost pline de dușmani, dar dușmanii din
veacul acesta (veacul 20) au umplut cerul de sfinți”1.
În această carte sunt pomeniți câțiva dintre ei, a căror activitate a fost
legată de Arhiepiscopia Clujului, dintre care foarte importanți: Mitropolitul
Bartolomeu Anania, Rectorul Liviu Galaction Munteanu, Protopopul Florea
Mureșanu și Profesorul Ioan Bunea. Numărul lor a fost mult mai mare. Pe
unii, după ce au ieșit din temniţă în 1964, i-a reintegrat în preoţie Arhiepiscopul Teofil Herineanu.
Mitropolitul Bartolomeu Anania L-a slujit pe Hristos cu toate fibrele fiinţei sale și, în același timp, a fost un mare om de cultură și teolog. În Memoriile sale care s-au tipărit în 2008 se poate vedea cum l-au chinuit reprezentanţii
sistemului opresiv, rămânând în temniţă până în anul 1964 când au fost eliberaţi deţinuţii politici.
Se pot spune multe lucruri despre mărturia pe care a dat-o. În orice caz
Mitropolitul Bartolomeu își are un loc aparte între bărbaţii iluștri ai culturii
noastre. Pe de altă parte, Dumnezeu a îngăduit să treacă prin multe necazuri și
încercări. La toate le-a făcut faţă cu tărie. În File de jurnal – 2006, luna februarie, după ce își aduce aminte de închisorile comuniste, adaugă cu seninătate
1

Arhimandrit Arsenie Papacioc, Scrisori către fiii mei duhovnicești, Mănăstirea Dervent, 2000, p. 150.
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și fără niciun fel de mândrie: Depunând această mărturie, în niciun caz nu aș
vrea să se creadă că din ea s-ar desprinde un profil de «erou», ci să fie luată doar
ceea ce este: o contribuţie la tema pe care și-o propune această carte (este vorba
despre cei ce au suferit în închisori).
Părintele Liviu Galaction Munteanu, Rectorul Institutului Teologic din
Cluj, a mucenicit pentru Hristos. După ce religia a fost scoasă din școală, dimpreună cu profesorul Ioan Bunea, au primit sarcină de la Arhiepiscopul Teofil să alcătuiască o programă de catehizare a tinerilor în Biserică. Rezultatul?
Amândoi au fost întemniţaţi, Părintele Liviu Munteanu a murit în temniţa
de la Aiud, iar părintele Ioan Bunea a fost eliberat în 1964, dar cu sănătatea
dărâmată.
Oamenii aceștia care au suferit pentru o cauză sfântă merită toată preţuirea și cinstirea noastră. Acesta este și motivul pentru care ne-am hotărât ca
„Centrul de Tineret” din Sângeorz-Băi să poarte numele „Ioan Bunea”. Este
o mică reparaţie morală pentru un om mare. Rămâi stupefiat cum, după ce
România a trecut prin această experienţă amară, sunt oameni care ar dori să
scoată educaţia religioasă din școală. Pentru această cauză au suferit oameni
de excepţie ca părintele Liviu Galaction Munteanu și Părintele Ioan Bunea.
Un lucru mai puţin cunoscut este acela că Arhiepiscopul Teofil pe data
de 30 iulie 1959 îi scria Patriarhului Justinian: Aș fi deosebit de fericit ca odată
ajuns acest caz la Procuratura Generală, cu sprijinul Preafericirii Voastre, să
fie înţeles pe deplin faptul că Preoţii Munteanu și Bunea au avut intenţii curate
de servire a Bisericii Ortodoxe Române care, faţă de regimul democrat popular
din patria noastră, se comportă cu loialitate și atașament2. Ce a făcut Patriarhul Justinian nu știm, mai mult ca sigur că a intervenit, dar stăpânirea avea
urechile surde când era vorba de glasul Bisericii. Și cine era ascultat atunci
când, pentru lucruri neînsemnate care nu plăceau puterii, făceai ani grei de
temniţă?
Un alt mucenic clujean a fost Părintele Protopop Florea Mureșanu. Teolog
titrat, intelectual rafinat, aduna în casa lui de pe strada Bisericii Ortodoxe spuma intelectualităţii clujene. Printre cei ce-i frecventau casa erau: Lucian Blaga,
Victor Papilian, Ion Luca, Valeriu (Bartolomeu) Anania și mulţi alţii. De slujit
a slujit și la catedrală și la Bisericuţa de pe strada Bisericii Ortodoxe. A fost
Protopop al Clujului, profesor de teologie, publicist și un bun misionar.
Datorită curajului său mărturisitor a fost închis în două rânduri. După
prima detenţie este expulzat din Cluj și ajunge preot în Suciul de Sus, Judeţul
Maramureș. Fiind aici va construi schitul de la Breaza. Impactul său misionar
2

A.A.C. Dosar 6/1959, vol. II, nr. 5642/959.
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Cuvânt înainte

n-a fost pe placul autorităţilor și este închis pentru a doua oară. N-a mai ieșit
din temniţă, ci a murit la Aiud în 1961.
Arhiepiscopul Teofil i-a ajutat pe mulţi dintre preoţii întemniţaţi, după
eliberare, să fie reîncadrați în parohii. Vom nominaliza pe unii dintre ei: Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc, Părintele Toma Gherasimescu, Părintele Vasile Vasilache, Părintele Adrian Făgeţeanu și mulţi alţii.
Toţi acești părinţi mărturisitori au luat foarte în serios cuvintele Mântuitorului: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și
Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda
de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu,
Care este în ceruri (Matei 10, 32-33).
Mărturisitorii lui Hristos, având o credinţă puternică, părăseau lumea
aceasta cu faţa luminată având certitudinea că merg la El. Din multele exemple
pe care le-aș putea da, mă opresc la unul, pe care Părintele Nicolae Steinhardt,
care și el a pătimit în închisorile comuniste, îl numește Sfântul Închisorilor. E
vorba de Valeriu Gafencu care, în ceasul morţii, a ridicat ochii albaștri spre cer
și am văzut cum se descopereau în ei minuni tot mai adânci, tot mai uimitoare.
Totul era făcut din lumină nepământească, dar real, un fel de realitate desăvârșită, a cărei vedere te face fericit. Plângeam în hohote3.
Cei ce au apărat Ortodoxia și L-au mărturisit pe Hristos în perioada comunistă ne oferă nouă, celor obișnuiţi cu o viaţă comodă, prilejul de a medita
la jertfă, la suferinţă și la cruce. Nimic nu se poate realiza fără efort, fără jertfă.
Tendinţa omului contemporan, spune Sfântul Paisie Aghioritul, este de a dobândi totul fără jertfă. Elevii și studenţii ar vrea să ia note mari fără să înveţe,
oamenii maturi ar vrea să câștige mult fără să muncească, iar noi, toţi creștinii,
am vrea să ne mântuim fără să ne nevoim. Lucruri absolut imposibile.
Anul acesta ne aducem aminte de vremurile teribile când statul totalitar,
folosindu-se de instituţii represive, i-a chinuit pe mulţi dintre semenii noștri
pentru credinţa lor. Aducerea aminte are și un rol pragmatic pe care-l subliniază Sfântul Pavel: priviţi cu luare aminte cum și-au încheiat viaţa și urmaţi-le
credinţa (Evrei 13, 7)
Părintelui Grigorie Benea și colaboratorilor săi li se cuvine toată aprecierea noastră, iar cititorilor cărții binecuvântare de la Dumnezeu.
†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului
3

Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos, Editura Christiana, Bucureşti, 2006, p.
190.
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Mulțumiri

A

cest demers menit să cinstească memoria preoților din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului care au suferit detenție politică în
anii comunismului nu ar fi fost posibil fără susținerea și implicarea activă a
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Pe această cale
îi mulțumim pentru deschiderea, sprijinul și binecuvântarea acordate în realizarea acestui volum.
De asemenea, în derularea proiectului ne-am bucurat de suportul
părinților Iustin Tira, vicar eparhial, și Bogdan Ivanov, consilier cultural,
care ne-au fost îndreptar în efortul de înțelgere a vieții bisericești clujene.
Mulțumirile noastre se îndreaptă și spre părintele Ciprian Filip, care cu multă
generozitate ne-a pus la dispoziție documente din fondurile arhivei Arhiepiscopiei.
Ne-au fost de real folos cercetările întreprinse de preotul Fabian Seiche
legate de represiunea comunistă asupra Bisericii, în general, și a clerului clujean, în particular. Se cuvine să amintim și aportul tânărului istoric Victor
Sâmărtinean, care a studiat în arhiva CNSAS o parte din dosarele preoților
vizați în proiect.
Totodată, mulțumim părintelui Cătălin Pălimaru și colectivului editurii
Renașterea, care au dat dovadă de răbdare și profesionalism în travaliul editării și publicării acestui volum.
Ioanei Ursu i se cuvine un cuvânt de mulțumire pentru ajutorul și
îngăduința acordate.
Nu în ultimul rând, aprecierile noastre se îndreaptă spre toți preoții și
protopopii din Arhiepiscopia Clujului care ne-au oferit informații despre clericii, foști deținuți politici, ce au slujit în parohiile din cuprinsul eparhiei.

Autorii
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Argument

A

nul comemorativ 2017, dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Patriarhului Justinian Marina și apărătorilor Ortodoxiei în
perioada comunistă, a oferit o oportunitate extraordinară pentru societatea
românească de azi: avem pentru prima dată în perioada postdecembristă o
instituţie majoră din România, de anvergura Bisericii Ortodoxe, care iniţiază
un demers sistematic și asumat de cercetare și recuperare a trecutului recent
al României, mai precis a trecutului traumatic reprezentat de opresiunea regimului totalitar comunist.
Demersul și oportunitatea nu pot fi câtuși de puțin subestimate: s-a pus
în mișcare un proces amplu de dezbatere publică (ce poate marca un punct
de cotitură în asumarea trecutului recent), atât de necesar pentru eliberarea
de toate rănile și tarele pe care comunismul le-a lăsat ca moștenire societății
românești de astăzi. Astfel, cultivarea memoriei are în primul rând un rol terapeutic, atât pentru Biserică, cât și pentru societate: doar asumându-ne trecutul putem să vindecăm prezentul.
În acest context, memoria este esenţială pentru coagularea propriei identităţi, deoarece numai cunoscându-ne rădăcinile putem ști cine suntem și încotro ne îndreptăm. Iar astăzi, poate mai mult decât oricând, avem nevoie de
întărirea propriei identități, știut fiind că identitatea e cea care dă consistență
lăuntrică unui om, unei comunități, unui popor, și că ea reprezintă principalul
factor care-i aliniază acțiunile și sensul. Avem nevoie de identitate, după cum
avem nevoie de sens, și de aceea avem nevoie să vindecăm și să cultivăm memoria pe care comunismul ne-a denaturat-o.
Memoria are totodată și rolul de edificare, de zidire sufletească, și doar
în această cheie cred că se poate justifica un astfel de demers recuperator, care
vrea să treacă dincolo de o cercetare științifică și să se transpună în lecții de
viață, actuale și concrete, pentru problemele cu care se confruntă oamenii de
azi.
Pentru Biserică, memoria în general și memoria trecutului recent în
special are o semnificație aparte. Nu putem să o spunem decât direct: în închisorile comuniste au trăit sfinți, oameni care au suferit pentru credința în
Hristos (uneori până la moarte) și care au folosit această suferință pentru a se
11
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apropia de Dumnezeu și a urca pe treptele cele mai înalte ale sfințeniei. Martiriul, de altfel, reprezintă desăvârșirea urmării lui Hristos, asumarea Crucii
până la capăt. Recuperarea martirilor constituie nu doar o datorie a Bisericii,
ci și un potențial extraordinar în misiunea ei, conform consacratului dicton:
„Sângele martirilor este sămânță [de creștin]”. Lecția spirituală a detenției și
tezaurul inestimabil de suferință rămas constituie, credem noi, una din cele
mai importante comori imateriale pe care le deține România astăzi. Și iată
că Bisericii cu precădere îi revine rolul de a o valorifica. Sfântul Ioan Gură de
Aur exprimă cel mai elocvent darurile ce se revarsă asupra celor ce își cinstesc
martirii: „Cel ce primește un mucenic în nume de mucenic va primi cunună
de mucenic. Primirea unui mucenic înseamnă să te întâlnești în amintirea lui,
să împărtășești povestea luptelor sale, să te minunezi de cele întâmplate, să te
silești să îi urmezi virtutea, să spui și altora despre faptele lui de vitejie. Acestea
sunt darurile pe care omul le aduce mucenicilor”.
Trudind la această carte, am înțeles că Sf. Ioan Gură de Aur nu vorbește câtuși de puţin cu ușurătate, iar cuvintele sale nu sunt un simplu artificiu
retoric: constituie un travaliu aparte, nu doar intelectual, ci și duhovnicesc,
procesul de recuperare și de asumare a memoriei, necesitând un susținut efort
inclusiv spiritual, precum și luminarea harului lui Dumnezeu.
În demersul nostru, am urmărit să redăm Bisericii memoria preoților
din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului trecuţi prin temnițele comuniste. E important de precizat că am luat ca delimitare geografică granițele
actuale ale eparhiei (respectiv județele Cluj și Bistrița-Năsăud), deși Episcopia
Clujului a avut în perioada comunistă un areal fluctuant și mult mai mare.
Din punct de vedere temporal, am inclus în carte pe toți preoții arestați care
au trecut prin eparhie, fie la momentul arestării, fie înainte sau după detenție.
Am încercat astfel să oferim preoților și credincioșilor din Arhiepiscopie un
instrument cât mai complet care să-i ajute în cultivarea memoriei locale a
suferinței comunităților din care fac parte, deoarece considerăm că acest efort
de recuperare și cunoaștere a celor ce au suferit în închisori trebuie să fie cât
mai localizat și concret. Doar când fiecare comunitate, fiecare parohie, fiecare
localitate în parte își va redescoperi aceste răni uitate din trecutul ei și le va
integra în conștiinţa și viaţa sa liturgică, procesul de asumare a memoriei își va
aduce cu adevărat roadele lui, iar traumele vor putea fi vindecate.
Am încercat totodată să fim cât mai compleţi cu putință în proiectul nostru, deși e important de subliniat că această carte nu este exhaustivă, cercetările având un caracter parțial prin faptul că nu toate arhivele legate de perioada
comunistă sunt încă disponibile (sau nu documentează totalitatea opresiunii).
De aceea, lista preoților arestați rămâne încă deschisă. Încercarea noastră de
12
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a fi exhaustivi a avut și un scop foarte precis: am vrut să depășim referirile la
numele deja consacrate în literatura memorială, unele devenite – dacă ne e
îngăduit să ne exprimăm astfel – chiar loc comun, și să punem la dispoziție
persoane mai puțin cunoscute, unele complet uitate, care însă nu au fost neapărat mai puțin importante. E vorba așadar tot de un proces de a restitui cât
mai deplin imaginea suferinţei Bisericii în persecuţia comunistă și de a duce
mai departe cercetarea de până acum.
Trebuie de asemenea să spunem că această carte marchează editorial un
demers de anvergură inițiat anul acesta de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului, prin persoana Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit
Andrei: este vorba de construirea la Gherla, pe Dealul Cărămidăriei (cimitir
anonim unde au fost aruncați în gropi comune deținuții din penitenciarul orașului), a unui Memorial care își propune să valorifice jertfa celor ce au pătimit
sau au murit aici. Memorialul Gherla, care a primit și un cadru bisericesc prin
înfiinţarea Mănăstirii Memorial Sfinţii 40 de Mucenici, va căuta să cultive pe
toate planurile memoria trecutului recent al țării noastre, având desigur drept
punct central închisoarea din Gherla, loc de suferinţă pentru mii de oameni,
unii dintre ei personalități marcante ale elitei interbelice românești. O astfel de
cultivare cuprinde în mod necesar mai multe laturi: pe de o parte, este vorba
de comemorarea liturgică, prin care pomenirea acestor oameni este adusă în
timpul prezent; pe de altă parte, este vorba de latura muzeală și educațională,
care încearcă să găsească forme de a transmite cultural-expozițional lecția și
tezaurul de suferință ale detenției. Prin îmbinarea acestor două aspecte, Memorialul Gherla va putea astfel intra într-un dublu circuit: cel al memoriei –
alături de celelalte Memoriale similare din țară (Sighet, Aiud, Pitești, Râmnicu
Sărat etc.) – și cel al pelerinajului – alături de alte locuri de închinare, ca de
pildă Mănăstirea Nicula aflată în imediata apropiere.
Însă în spatele acestor două laturi și susținându-le prin oferirea de material concret în activitatea lor, stă o dimensiune cel puțin la fel de importantă,
și anume cea a cercetării istorico-teologice. În acest demers de cercetare întreprins de Memorialul Gherla se înscrie și cartea de față, ca o primă exprimare
a lui, și vrem ca el să continue prin alte volume care să documenteze perioada
de represiune comunistă mai ales în Eparhia Clujului. Pentru că, trebuie să
spunem, Memorialul Gherla își propune să devină un nucleu pentru dezvoltarea unui program memorial la nivelul întregii Arhiepiscopii a Vadului, Feleacului și Clujului, în jurul căruia să se formeze o rețea a memoriei (având
ca teme rezistența armată din Munții Apuseni, rezistența din zona Bistriței,
închisorile din Cluj, Bistrița, Dej etc.).
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Potențialul unui astfel de demers nu poate fi câtuși de puțin subestimat, iar la Cluj avem binecuvântarea de a avea un ierarh nu doar deschis și
conștient de beneficiile lui, ci care și susține și se implică activ în ducerea lui la
bun sfârșit. Nu putem decât să fim recunoscători pentru aceasta și să încercăm
să fructificăm la maxim oportunitatea oferită.
În fine, trebuie spus că ducerea la bun sfârșit a acestui proiect editorial a
implicat un volum enorm de muncă (datorat ineditului lui, cantității de arhive
cercetate, atât la București cât și la Cluj, timpului puțin avut la dispoziție),
pentru realizarea căruia a fost nevoie de o echipă de cercetători care să lucreze
în comun pe paliere diferite. În mod personal vreau să-mi exprim bucuria și
satisfacția pentru faptul că, în termen scurt, am reușit să închegăm o echipă
tânără și funcțională, care s-a putut dedica exemplar unui astfel de proiect de
anvergură. Nu pot decât, în nume personal, să le mulțumesc din suflet pentru
răbdarea, jertfa, perseverența și conștiinciozitatea dovedită, sperând că această colaborare va continua și va aduce roade cel puțin la fel de semnificative.
Desigur că tinerețea echipei și contextul diferit al celor ce au contribuit poate
să confere textului un caracter în aparență neuniform, însă aceasta constituie
de fapt o oportunitate și o bogăție a volumului, prin faptul că fiecare a venit
cu prospețimea, abordarea și perspectiva lui personală, îmbinate într-un tot
unitar. Le mulțumesc tuturor și sper ca aceste eforturi să aducă răsplata de
care vorbea atât de frumos Sfântul Ioan Gură de Aur.

Ierom. Grigorie Benea
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Biserica și Comunismul. Context istoric

S

fârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a găsit lumea românească într-o criză majoră, provocată de conflictul dintre speranța societății de
a-și relua cursul din perioada interbelică și agresiunea tot mai accentuată
a comuniștilor care urmăreau preluarea puterii, sprijiniți fiind de armata
sovietică.
Începutul comunizării a găsit Biserica Ortodoxă într-o situație fragilă,
la capătul a două regimuri autoritare, carlist și antonescian, care încercaseră
permanent să-i limiteze autonomia și s-o înregimenteze politicilor statului.
De asemenea, experiența războiului1 și contactul cu realitățile de pe frontul
de Est au avut rolul de a-i face conștienți pe slujitorii altarului de pericolul
pe care comunismul îl reprezenta pentru credință.
După preluarea totală a puterii de către comuniști, prin abdicarea fortață
a Regelui și proclamarea Republicii în decembrie 1947, asaltul împotriva religiei, în general, și a Bisericii Ortodoxe, ca Biserică majoritară, în special,
a trecut la un nivel superior. Astfel, în anii 1948-1949 s-au creat cadrele și
instrumentele prin care statul comunist dorea să remodeleze viața religioasă
și instituțiile ecleziastice în „regimul de democrație populară”.
În procesul de comunizare a societății, regimul de la București a importat modelul sovietic, pe care l-a adaptat realităților românești. Și în plan religios, experiența sovietică a fost sursa de inspirație a comuniștilor români.
Pe scurt, acest model reprezenta intenția statului de a-și subordona Biserica,
1

În această perioadă, BOR a fost antrenată în cea mai mare acțiune misionară din istoria ei, în Trasnistria, unde a căutat să readucă flacăra credinței unei populații lovite de
ateism. Implicarea preoților ortodocși în renașterea creștinismului din Transnistria a
fost masivă, fapt care a făcut ca activitatea Misiunii Ortodoxe Române, în cei trei ani de
funcționare, să fie un real succes. Adrian Nicolae Petcu, Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria, în „Dosarele istoriei”, nr. 11(75)/2002, pp. 17-25; George Enache,
„Biserică, societate, națiune, stat în România interbelică. Biserica Ortodoxă Română și
„ispita totalitară” de dreapta”, în Revista Teologică, 94 (2012), nr. 2, p. 299.
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cerându-i loialitate și sprijin pentru politica sa, în schimbul unei autonomii
limitate.
La începuturile sale, regimul bolșevic a desfășurat o represiune agresivă împotriva religiei, existența instituțională a Ortodoxiei rusești fiind pusă
sub semnul întrebării. În schimb, puterea comunistă de la București nu a
urmărit desființarea Bisericii Ortodoxe, deoarece o asemenea politică ar fi
generat rezistență din partea unei instituții fundamentale, ceea ce ar fi pus
în pericol instaurarea deplină a comunismului. Astfel, comuniștii și-au dorit, sub masca „legalismului democrat”, o libertate de religie formală, prin
care Biserica să aibă doar un rol decorativ, fără un impact major în viața
credincioșilor.

Politica „religioasă” a regimului comunist.
Instituții și practici
În acest scop au fost luate măsuri radicale, care limitau puterea Bisericii și
o făceau dependentă de stat. În primul rând, etatizarea proprietății private în
iunie 1948 a afectat puternic structurile Bisericii la nivel eparhial și parohial,
care se vedeau astfel deposedate de surse importante de venit, ce le asigurau funcționarea. În al doilea rând, scoaterea religiei din școli prin reforma
învățământului din 2 august 1948 și restrângerea până la anulare a acțiunilor
de catehizare a elevilor și tinerilor au limitat radical posibilitatea Bisericii de a
propovădui credința noilor generații2. Pentru regimul comunist, controlul total asupra învățământului și eliminarea oricăror actori în procesul de educație
reprezentau premisele fundamentale pentru formarea „omului nou” în cadrele ideologiei marxiste. Tocmai de aceea și reacția împotriva oricăror încercări
ale Bisericii de reluare a catehizării a fost extrem de drastică.
Eliminarea prezenței Bisericii din învățământul preuniversitar, alături
de legislația confuză privitoare la catehizare, au fost dublate de reducerea
substanțială a numărului instituțiilor de pregătire teologică, la nivel seminarial și universitar. Astfel, au fost desființate Academiile și Facultăţile de Teologie de la Cluj, Arad, Oradea, Caransebeș, București și Suceava (moștenitoarea
Facultății de Teologie din Cernăuți).
Prin aceste măsuri, de etatizare a proprietăților și îngrădire a mesajului Bisericii din sistemul educațional, fiind permis doar în condiții restrictive
învățământul confesional, regimul comunist a urmărit să „privatizeze” Bise2

Adrian Nicolae Petcu, „Anul 1948: Catehizarea în Biserica Ortodoxă Română”, în ***, Omagiu istoricului Constantin Bușe, coord. Horia Dumitrescu, Ed. Pallas,
Focșani, 2004, p. 696.
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rica, să o trimită la periferia spațiului public, rezervându-i un rol decorativ și
formal.
Mai mult decât atât, statul a intervenit și direct în treburile bisericești,
prin pensionarea ierarhilor considerați „periculoși”3, măsură complementară cu desființarea, prin comasare, a eparhiilor de Huși, Constanța, Argeș,
Caransebeș și Suceava.
Principalele instrumente prin care regimul comunist și-a exercitat controlul și presiunea asupra Bisericii au fost Ministerul Cultelor, devenit Departamentul Cultelor din 1956, și Securitatea. Preluând modelul sovietic, a fost
instituită o nouă autoritate, împuternicitul de culte, care era reprezentantul la
nivel local al Ministerului Cultelor, implementând directivele de la București
și informând partidul, pe linie guvernamentală4.
Acești împuterniciți au fost cei care, prin activitatea lor în teren, s-au implicat în orice fel de manifestare religioasă, în efortul de aplicare a ordinelor
partidului. Practic, aceștia erau intermediari între factorul politic și instituția
religioasă, prezența lor permanentă confirmând supravegherea continuă din
partea statului5.
Dacă Ministerul/Departamentul Cultelor era responsabil de aplicarea liniei politice a partidului în relația cu Biserica, Securitatea reprezenta
„brațul” înarmat al regimului, ce lupta pentru eliminarea oricăror forme de
rezistență față de instaurarea comunismului. Astfel, Biserica, prin mesajul
său evanghelic, care intra în conflict direct cu ateismul regimului, cât și prin
poziția sa privilegiată în societate, a devenit un obiectiv major al poliției
politice.
De-a lungul celor patru decenii de existență ale Securității, Biserica a fost
supusă unei supravegheri permanente, începând cu sinodalii și încheind cu
preoții din parohiile rurale. Responsabilă de Biserica Ortodoxă era, din 1948,
3

Printre aceștia se numără Irineu Mihălcescu, mitropolitul Moldovei, Tit Simedrea,
fostul mitropolit al Bucovinei, Grigorie Leu, episcopul Hușilor, Nicolae Popovici, episcopul Oradiei, Veniamin Nistor, episcopul Caransebeșului, sau Pavel Șerpe, arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4
George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Ionuț Tudorie, Paul Brusanowski,
„Biserica Ortodoxă Română în anii regimului comunist. Observații pe marginea capitolului dedicat cultelor din raportul final Comisiei Prezidențiale pentru Analiza
Dictaturii Comuniste din România”, în Studii Teologice, seria a III-a, anul V, nr. 2,
2009, p. 9.
5
Adrian Nicolae Petcu, Împuternicitul de culte între apărarea legalităţii socialiste
și asigurarea libertăţii religioase, în „Caietele CNSAS”, an VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, pp.
7-82.
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Direcția I a Securității, prin Serviciul III, Biroul I, iar din 1956, Direcția a III-a,
prin Serviciul IV, biroul I6.

Represiunea împotriva Bisericii
În momentul în care situația operativă depășea cadrele supravegherii, Securitatea trecea la acțiuni represive dure, prin arestarea preoților și a monahilor considerați „dușmănoși”. Trebuie precizat faptul că regimul comunist nu
și-a asumat public o represiune explicită împotriva credinței, ci a argumentat
arestarea preoților sau monahilor prin activitatea „contra-revoluționară” pe
care aceștia ar fi desfășurat-o.
Astfel, valurile de arestări de la începutul instaurării comunismului au
vizat clericii care au desfășurat activitate politică în partidele istorice sau au
luat parte la rezistența anticomunistă. Un prim moment are loc în 19457, când
sunt internați în lagărul de la Caracal zeci de preoți acuzați că ar fi desfășurat
activitate legionară înainte de 23 august 1944.
În mai 1948, în contextul arestărilor ce au loc în rândul studențimii anticomuniste, cad victimă represiunii comuniste și sute de preoți și teologi,
considerați dușmani ai „regimului de democrație populară”.
Alături de persoanele care s-au implicat deschis în opoziția sau rezistența
față de regimul comunist, Securitatea i-a vizat și pe cei cu un trecut politic
„periculos”. Pentru aceștia, au fost înființate prin Hotărâri ale Consiliului de
Miniștri nr. 1554/1952 coloniile de muncă, care erau rezervate foștilor membri ai „partidelor fasciste și burghezo-moșierești” 8.
După eliminarea grupului Pauker-Luca-Georgescu, Gheorghiu-Dej a
înțeles că, pentru consolidarea puterii sale, este nevoie de un nou val de represiune. Acesta îi viza, conform Ordinului MAI nr. 410 din 10 iulie 1952, pe
toți cei care au avut funcții de conducere, de la nivelul organizațiilor comunale
până la nivel național, în partidele istorice. Aceste arestări s-au realizat pe baza
unor liste întocmite la sfârșitul anului 1951 sub coordonarea lui Alexandru
6

Adrian Nicolae Petcu, Securitatea și cultele în 1949, în vol. „Partidul, Securitatea
și Cultele”, vol. îngr. de Adrian Nicolae Petcu, București, Editura Nemira, 2005, pp.
124-222; Florica Dobre (coord.), Florian Banu, Theodor Bărbulescu, Camelia Ivan Duică, Liviu Țăranu, Securitatea: obiective și metode, vol. I, Editura Enciclopedică, București, 2006, p. 105.
7
Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, Curtea
Veche, București, 2005, p. 232.
8
Andrei Muraru (coord.), Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă:
(1945-1967), Polirom, Iași, 2008, p. 25.
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Nicolschi, în baza informațiilor din arhivele Serviciului Special de Informaţii
și ale Siguranței9.
Astfel, în noaptea de 15/16 august 1952, au fost arestați sute de preoți și
trimiși, prin decizii administrative, în colonii de muncă la Canal. Caracterul
acestei decizii a fost cu atât mai diabolic, cu cât se aplica retroactiv, cea mai
mare parte din preoții arestați nu mai desfășuraseră activitate politică după
1948, sau chiar nici după 23 august 1944. Mulți dintre ei au făcut obiectul
acestei măsuri doar pentru că făcuseră parte, în perioada interbelică, din
structurile locale de conducere ale partidelor istorice. Au existat și cazuri
de-a dreptul absurde, ale unor preoți arestați pentru că au făcut campanie
electorală în noiembrie 1946 pentru PNL-Tătărescu, formațiune care făcea
parte, la acel moment, din Blocul Partidelor Democratice alături de PCR!10
Apoi, teama de răspândire a ideilor contestatare din Ungaria revoluționară
i-a făcut pe comuniștii români să declanșeze un val represiv fără precedent,
prin care au dorit să elimine orice posibilă formă de opoziție față de regim.
Arestările din 1958/1959 au vizat diferite categorii de „dușmani ai poporului”: în primul rând, au fost arestați cei care mai făcuseră detenție, indiferent
dacă se manifestaseră sau nu anticomunist după eliberare. În al doilea rând,
au fost vizați cei despre care regimul aflase că au avut o poziție anticomunistă
în urma anchetelor brutale din anii ’50. De asemenea, regimul i-a considerat
periculoși nu doar pe cei care desfășuraseră, într-o formă sau alta, activitate
anticomunistă, ci și pe cei care gândeau diferit. Aceste politici represive devoalează esența caracterului criminal al Securității, care interpreta ideologic
realitatea în scopul eliminării celor considerați „dușmani ai poporului”. Cele
mai cunoscute astfel de acțiuni, cărora le-au căzut victime figuri marcante
ale Ortodoxiei românești, au fost procesul celor din Rugului Aprins11 și al
Catehizației de la Cluj.
9

George Enache, „Misiunile Securității în problema „culte” la începutul regimului
comunist”, în Analele Univeristății „Dunărea de Jos” Galați, Istorie, tom VIII, 2009, p.
171.
10
Este cazul preotului Axinte Iepure din Ploscoș care, deși a participat la campania
electorală din 1946 din partea PNL – Tătărăscu, a fost arestat în august 1952 și trimis
pentru 24 de luni în colonie de muncă (ANCSAS, Fond Penal, Dosar 15766).
11
Procesul Rugului Aprins, din care au făcut parte preoți și laici precum: Sandu Tudor, Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu, Arsenie Papacioc, Vasile Voiculescu,
Sofian Boghiu, Dumitru Stăniloae, se constituie într-un exemplu elocvent de represiune împotriva credinței, camuflată în spatele acuzațiilor de natură politică. Pentru
Securitate efortul isihast de căutare a rugăciunii inimii pe care-l desfășurau membrii
grupului reprezenta o formă de „misticism bolnăvicios”, prin care aceștia urmăreau
răsturnarea regimului.
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Anii 1958/1959 au reprezentat perioada cea mai tensionată a relațiilor
dintre Biserica Ortodoxă și regimul comunist. Prin măsurile sale represive,
care urmăreau eliminarea oricărei rezistențe, reale sau imaginare, Securitatea
a lovit puternic în instituția Bisericii, conflictul dintre liderii politici și patriarhul Justinian atingând apogeul. Prin arestarea colaboratorilor apropiați,
acesta a fost adus într-o situație imposibilă, fiind nevoit să se retragă pentru
trei săptămâni la mănăstirea Dragoslavele12, în iarna lui 1958, atât ca o formă
de protest faţă de măsurile autorităţilor, cât și pentru a temporiza presiunile
regimului.
Mai mult decât atât, Securitatea, sub îndrumarea directă a ministrului Drăghici, s-a dezlănțuit în anul 1959 asupra mănăstirilor, considerate ca
„focare” ale rezistenței anticomuniste. Argumentele pe care poliția politică
le-a căutat au fost multiple. Pe de o parte, la începutul instaurării comunismului, au existat monahi implicați în rezistența armată anticomunistă. Apoi,
după eliberările din anii 1954-1955, o parte dintre cei care fuseseră închiși se
retrag în mănăstiri, unde încearcă să se dedice lui Hristos, pe care-L redescoperiseră în temnițele comuniste. Trecutul politic al acestora a reprezentat
pentru Securitate pretextul perfect în acuzația adresată monahismului, că
sub „masca religiei se desfășoară activitate contra-revoluționară”. În final,
cazul mănăstirii Vladimirești, desființată în 1955 prin arestarea părintelui
Ioan Iovan și a maicilor cu influență în obștea monahală, alături de „activitatea dușmănoasă” descoperită la Viforâta, Cernica, Tismana sau Rarău, au
„convins” Securitatea că trebuie să „neutralizeze” impactul mănăstirilor în
viața Bisericii.
Miza regimului era ca toate măsurile împotriva monahismului să pară că
au fost luate de către ierarhii Bisericii. În fața refuzului patriarhului Justinian de
a accepta acest „joc”13, regimul a fost obligat să adopte celebrul Decret nr. 410
din 28 octombrie 1959, prin care un mare număr de monahi au fost scoși din
mănăstiri, sub diferite pretexte. În toate operațiunile desfășurate, Securitatea a
avut rolul central, deoarece a stabilit criteriile de excludere, a întocmit listele și a
supervizat, în spatele Miliției și al împuterniciților de culte14, toate activitățile de
evacuare, iar mai apoi a urmărit activitatea călugărilor excluși din mănăstiri și a
reprimat violent orice formă de opoziție față de această măsură.
12

George Enache, Biserica în comunism. Modele și mărturii, Muzeul de Istorie,
Galați, Eikon, Cluj, 2014, p. 83.
13
George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Monahismul ortodox și puterea comunistă în România anilor ’50, Partener, Galați, 2009, p. 57.
14
George Enache, „Misiunile Securității în problema culte la începutul regimului
comunist”, p. 191.
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Alături de politicile represive directe, Securitatea, în efortul de a controla
instituțiile ecleziastice, apela și la măsuri preventive, pentru a descuraja eventuale poziții ostile15. Aceste măsuri constau în avertizări, filaje, compromiteri,
prin crearea legendei că preoții sau ierarhii cu prestigiu sunt tocmai informatorii Securității, totul cu scopul de a-i izola față de apropiați, șicanări sau
percheziții.

Răspunsul Bisericii.
Supraviețuire, compromis și rezistență
Comunismul a reprezentat o agresiune împotriva Bisericii și a României
firești, care a generat răspunsuri și poziții diferite. La fel ca în cazul întregii
societăți, nu putem simplifica reacțiile multiple pe care Biserica și oamenii săi
le-au avut față de regimul comunist. O capcană interpretativă rezidă în reducerea Bisericii la dimensiunea sa instituțională și, mai precis, la Sfântul Sinod.
Când ne referim la reacția Bisericii, trebuie să-i avem în vedere deopotrivă pe
ierarhi, preoți, monahi sau credincioși asumați. Tocmai de aceea, considerăm
că, privită în ansamblu, poziția Bisericii față de comunism poate fi caracterizată prin termenii supraviețuire, compromis și rezistență16. Deși aparent contradictorii, aceste noțiuni au rolul de a explica universul complex și plin de
nuanțe în care s-a situat relația Bisericii cu statul comunist.
Conștientă fiind de agresivitatea anticreștină a comunismului și de
experiența ortodoxiei rusești din URSS, ierarhia Bisericii a fost nevoită să
creeze un climat de conviețuire cu regimul comunist, prin care să-și salveze
existența instituțională și, mai ales, să continue slujirea liturgică la nivel parohial. Aceste două aspecte, alături de integritatea doctrinară, au reprezentat
scopurile ultime, pe care Biserica, prin ierarhii săi, nu le-a negociat niciodată. Pentru a înțelege acest proces de adaptare și supraviețuire a Ortodoxiei
românești într-un regim ateu, merită analizată activitatea patriarhului Justinian, cel care a creat cadrele „noii politici” bisericești.
Beneficiind de credit politic, ca urmare a ajutorului pe care i l-a acordat
lui Gheorghiu Dej la evadarea acestuia din lagărul de la Târgu Jiu, în august
1944, preotul vâlcean Ioan Marina a fost ales Patriarh al României în mai 1948,
după trei ani de vicariat la Iași.
15

George Enache, Adrian Nicolae Petcu, „Biserica Ortodoxă Română și Securitatea. Note de lectură”, în Totalitarism și rezistență: teroare și represiune în România
comunistă, CNSAS, București, 2001, p. 114.
16
George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Ionuț Tudorie, Paul Brusanowski,
op. cit, p. 48.
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Deși la început a fost privit cu neîncredere de către cler și credincioși,
care-l considerau „unealta comuniștilor”, patriarhul Justinian s-a dovedit,
prin realismul său politic și duhovnicesc, slujitorul fidel al Bisericii lui Hristos în cele aproape trei decenii de patriarhat. Convins că regimul comunist
nu se va prăbuși curând, cum spera mare parte din societate, Justinian a
dezvoltat o relație de „coabitare” cu regimul comunist. Ideea majoră de la
care a plecat acesta a fost că atât statul cât și Biserica se află în slujba poporului. Evident, Biserica nu putea accepta multe din ideile comuniste, dar
dacă regimul adopta măsuri care erau în interesul oamenilor, atunci Biserica nu se putea opune acestora, ba chiar trebuia să le sprijine. Justinian
proiecta astfel în discursul său oficial o vecinătate prietenoasă între Biserică
și statul comunist, modalitate prin care instituției ecleziastice i se permitea
supraviețuirea, recunoașterea ei ca o realitate a societății românești, dar fără
a-și pierde identitatea spirituală17.
Aceasta era o poziție de supraviețuire, care, pentru a fi credibilă, a trebuit să fie susținută de unele concesii, cum au fost implicarea în „lupta pentru
pace” și elogierea benignă a realizărilor regimului. Era prețul plătit pentru ca
Biserica să-și poată continua pe mai departe misiunea spirituală18.
Pentru a pune în aplicare acest proiect, al supraviețurii în comunism,
patriarhul Justinian avea nevoie de o Biserică solidă și funcțională. În primul
rând, a reușit să mențină unitatea Sfântului Sinod, Ortodoxia românească fiind ferită de schisme și fracturi, cum s-a petrecut în alte Biserici din lagărul
socialist. Pornind de aici, a construit o administrație patriarhală puternică, a
căutat să dezvolte capacități economice proprii, pentru satisfacerea nevoilor
materiale ale Bisericii și, mai ales, a reușit să crească numărul mănăstirilor
și al monahilor în plin comunism19.
Dincolo de crearea unui cadru favorabil Bisericii în relația cu statul,
patriarhul Justinian a încercat permanent să-și salveze preoții și apropiații
din mâinile Securității, intervenind consecvent pe lângă liderii politici pentru a obține grațierea acestora. Un astfel de caz, foarte cunoscut în epocă, a
fost salvarea din arestul Capitalei, în iunie 1949, prin apelul la prim-ministrul Petru Groza și ministrul de interne Teohari Georgescu, a ierodiaconului
Bartolomeu Anania, pe atunci intendent al Palatului patriarhal20.
17

Ibidem, p. 54.
Ibidem.
19
În 1938 erau 154 de mănăstiri cu 4100 de călugări, iar în 1958 erau 191 mănăstiri
cu 6400 de călugări. (George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Ionuț Tudorie, Paul Brusanowski, op. cit, p. 55).
20
Intervenția patriarhului este redată cu lux de amănunte într-o notă informativă
din dosarul de urmărire al mitropolitului Bartolomeu Anania: „Anania Valeriu a
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De asemenea, Patriarhul Justinian s-a numărat, alături de Episcopul
Clujului, Teofil Herineanu, printre foarte puținii ierarhi care i-au reprimit
în cler pe cei care făcuseră detenție politică. Astfel, nume consacrate ale
monahismului și teologiei românești, precum: Arsenie Papacioc, Adrian
Făgețeanu, Mina Dobzeu, Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu, Bartolomeu Anania sau Dumitru Stăniloae au fost protejați și susținuți în reluarea misiunii
lor sacerdotale după eliberarea din închisoare.
Alături de aceste strategii de supraviețuire și adaptare, Biserica, prin clericii, monahii și credincioșii săi, s-a remarcat în rezistența față de comunism.
Formele de manifestare au fost diverse, de la implicarea preoților în grupurile de partizani, cultivarea vieții duhovnicești ca modalitate de rezistență
tacită față de comunism, și până la mărturisirea publică a credinței în fața
ateismului militant al regimului.
Cercetările istorice de până acum au stabilit, la nivel național, numărul
de aproximativ 2000 de clerici21 care au suferit detenție politică, sub toate
formele (pedepse executate în penitenciare, internări administrative în lagăre și colonii de muncă, arestări fără forme legale).
Nu în ultimul rând, trebuie subliniată misiunea duhovnicească pe care
preoții au avut-o în temnițele comuniste, unde, prin prezența mărturisitoare, solidaritatea și slujirea liturgică au convertit suferința detenției în lucrare
mântuitoare. Memoria gulagului românesc a reținut figurile martirice ale
fost arestat noaptea la 1. 30. Pe la orele 12. 30 plecase primul ministru, care luase
cina dată de patriarh în cinstea șefilor de culte. Patriarhul fiind anunțat că la ora
două noaptea Anania Valeriu a fost arestat s-a supărat grozav, pentru că spune
el: «Azi am fost asigurați de Guvern de tot sprijinul său și tot azi îmi arestează pe
intendentul Palatului. Acesta este un scandal nemaipomenit. Voi spune Guvernului că în acest fel colaborarea dintre Biserică și stat nu mai este posibilă». Azi de
dimineață la ora 5, patriarhul s-a dus la prim-ministru acasă, i-a expus situația,
protestând împotriva arestării părintelui Anania și pentru faptul că arestarea s-a
produs exact într-un moment când în palatul patriarhal se găseau toți șefii cultelor,
veniți să depună Guvernului omagiul și gratitudinea pentru libertatea religioasă
garantată și protejată de Guvern. Împreună cu Groza, patriarhul a mers la Teohari
Georgescu căruia i-au expus cum stă situația, care a dispus imediata eliberare a lui
Anania Valeriu, care este acum la patriarhie. Teohari Georgescu i-a spus patriarhului că arestarea s-a produs în urma unor note informative date de valetul Tomiță.
Patriarhul venind la patriarhie a chemat pe valetul Tomiță și l-a bătut crunt cu toiagul arhieresc”. (ACNSAS, Fond Informativ, Dosar nr. 1450, vol. 2, f. 71)
21
Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, Flori Stănescu, Biserica întemnițată.
România 1944-1989, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului București,
1998, p. 12.
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unor preoți, precum: Florea Mureșan, Liviu Galaction Munteanu, Valentin Bilț, Ilarion Felea, Sandu Tudor, care, prin exemplul personal și dăruirea către ceilalți, au transformat celulele în chilii, făcându-i pe cei închiși să
conștientizeze sensul creștin al pătimirii în temnițele comuniste.

Eparhia Clujului în perioada comunistă
Instaurarea comunismului s-a suprapus, în cazul Episcopiei Clujului, cu
opera de refacere a vieții bisericești după eliberarea Ardealului de Nord de
către armata română, teritoriu ocupat între august 1940 – octombrie 1944 de
către Ungaria horthystă. Instabilitatea politică și administrativă, alături de
precaritatea resurselor materiale22, au reprezentat dificultăți majore pentru
efortul misionar al Episcopului Nicolae Colan.
Raliindu-se imperativului Patriarhului Justinian, de a nu provoca puterea
comunistă, Nicolae Colan duce o politică de rezistență tăcută și se înconjoară de colaboratori fideli, precum: Florea Mureșan, Liviu Galaction Munteanu23 sau Simion Curea, alături de care încearcă să construiască o strategie de
supraviețuire a eparhiei Clujului în fața presiunilor regimului.
Valurile de arestări din 1948 și 1952, desființarea Institutului Teologic în
iunie 1952, alături de desființarea Bisericii Greco-Catolice în toamna lui 1948
au reprezentat provocări majore pentru eparhia Clujului, în general, și pentru
Nicolae Colan, în special.
Politicilor represive, prin care Securitatea urmărea eliminarea oricăror
forme de rezistență față regim, le-au căzut victime și un număr mare de preoți
din Arhiepiscopia Clujului. În privinţa impactului, ordinul MAI nr. 490/1952,
care îi viza pe cei care avuseseră funcții de conducere în partidele istorice, a
avut efecte dramatice, deoarece clericii din Ardeal se implicaseră activ în pe22

Cristian Vasile, op. cit. , p. 28.
O notă informativă din decembrie 1951 prezintă modul cum părintele Galaction
Munteanu vedea relația cu episcopul său: „În ziua de 4 decembrie 1951, cu ocazia
numelui lui Nicolae Colan, față de mai mulți studenți și teologi, rectorul Munteanu
Liviu a ținut cuvântul de urare prin care a arătat că în mai multe rânduri dușmanii
bisericii și ai neamului au voit să-i rupă de episcopul lor drag, însă cu ajutorul Domnului toate încercările au eșuat. A mai spus că putem ști ce a făcut și ce face episcopul
pentru Biserica noastră ca să se întărească, ca să poată rezista la orice încercări și a
tuturor acțiunilor duse împotriva Bisericii Ortodoxe. În zilele grele prin care am trecut, înțelepciunea Episcopului nostru, totdeauna ne-a dus la limanul mântuirii și de
acum înainte, uniți strânși în jurul episcopului nostru o să învingem până la sfârșit
toate greutățile și pe toți dușmanii noștri care sunt mulți”. (ACNSAS, Dond Informativ, Dosar 2704, vol. 1, f. 3)
23
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rioada interbelică și imediat după război în dezvoltarea comunităților pe care
le păstoreau. Considerați membri ai elitei locale, aceștia au aderat la partidele
politice, în principal la cel liberal și național țărănist, fiind aleși în structurile
orășenești și județene de conducere.
Astfel, arestările din 15/16 august 1952 au trimis, prin decizii administrative, în colonii de muncă zeci de preoți clujeni și bistrițeni, în ciuda faptului
că aceștia nu desfășurau activitate anticomunistă, iar unii dintre ei încetaseră
implicarea politică încă din perioada interbelică. Simpla prezență nominală
pe un proces verbal al ședințelor de constituire a forurilor de conducere ale
partidelor istorice îi transforma pe aceștia în „dușmani ai poporului”.
Anul 1952 a adus pentru eparhia Clujului, alături de arestarea a zeci de
preoți, și desființarea Institutului Teologic, în urma reformei învățământului.
Deși rațiunile acestei decizii țin, în primul rând, de politica statului comunist de restrângere a capacităților educaționale ale Bisericii, nu trebuie eludată
nici poziția „nefavorabilă” în ochii Securității pe care o aveau Nicolae Colan
și colaboratorii acestuia, îndeosebi părintele Galaction Munteanu, rectorul
instituției de învățământ.
După alegerea, în mai 1957, a lui Nicolae Colan ca mitropolit al Ardealului, a fost adus în demnitatea de chiriarh al Clujului Teofil Herineanu,
fost preot greco-catolic, trecut la Ortodoxie în 1949, și care până în 1957
fusese episcop de Roman. Numirea lui Teofil Herineanu la Cluj s-a dovedit
a fi o decizie providențială a Bisericii. Reîncadrarea și protejarea preoților
care făcuseră detenție politică alături de consolidarea procesului de trecere
la Ortodoxie a clerului și credincioșilor foști greco-catolici au reprezentat
direcțiile majore, încununate de succes, ale celor 35 de ani de păstorire în
Arhiepiscopia Clujului.
Odată ajuns la Cluj, Teofil Herineanu, energic și cu zel misionar, a luat decizia inițierii unei ample acțiunii catehetice24, care să se adreseze tinerilor din
cuprinsul eparhiei. Pentru acest demers a apelat la preoții Galaction Munteanu, vicar administrativ, și Ioan Bunea, profesor la Seminarul Teologic. Aceștia
au elaborat programa catehetică care, în urma trimiterii către protopopiatele
eparhiei, a declanșat intervenția brutală a Securității.
„Procesul catehizației”, cărora le-au căzut victimă cele două personalități
ale vieții bisericești clujene, părintele Galaction Munteanu murind martiric
în temnița Aiudului la 8 martie 1961, s-a desfășurat în contextul inițierii represiunii generalizate de către regim, ca urmare a temerii comuniștilor români că revoluția din Ungaria s-ar putea extinde și în România. Tot acum
sunt arestați zeci de preoți din eparhia Clujului, care, fără să fi desfășurat vreo
24

V. mai jos, pp. 47 sq.
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activitate anticomunistă explicită, erau considerați „dușmani ai poporului” de
către Securitate, din cauza implicării lor pastorale interpretată în mod abuziv
ca „uneltire contra ordinii sociale” (art. 209, Codul Penal). De asemenea, cad
victimă acestui val de arestări și preoți care mai fuseseră condamnați politic
sau pe care Securitatea îi descoperă acum că au desfășurat, în perioada interbelică, activitate politică.

Problema greco-catolică și preoții reveniți la Ortodoxie
Politicile represive în plan religios ale regimului comunist au urmărit
tensionarea relațiilor dintre românii ardeleni, creând premisele unei confruntări confesionale, pe care doar deschiderea spre dialog și buna cunoaștere
a contextului istoric o pot vindeca. Astfel, un subiect asupra căruia merită
reflectat este cel al preoților greco-catolici, care au revenit la Biserica Ortodoxă în 1948 și care, mai apoi, au fost arestați și condamnați de către regimul
comunist.
Alinierea comuniștilor români la politica Moscovei a reprezentat și ruperea oricăror legături cu țările occidentale, văzute ca promotoare ale capitalismului american. Debutul Războiului Rece s-a resimțit și în plan religios, când
Stalin a decretat Vaticanul ca dușman al revoluției comuniste și oficină a imperialismului occidental. Astfel, începând cu 1946 s-au făcut presiuni asupra
Bisericilor Greco-Catolice de pe teritoriul Uniunii Sovietice, în martie 1947 a
fost desființată cea din Galiția, iar în august 1949 cea din Ucraina Transcarpatică.
Acest model a fost importat și de către comuniștii români, care, pe parcursul anului 1948, au dus politici agresive față de Bisericile Catolică și GrecoCatolică, ce s-au încheiat prin desființarea acesteia din urmă la 1 decembrie
1948. Prin această decizie, regimul comunist considera problema greco-catolică încheiată, cel puțin în plan instituțional, credincioșii și preoții acesteia
fiind trecuți în rândurile Bisericii Ortodoxe.
Regimul a operat această politică religioasă prin Securitate și Ministerul Cultelor, cărora le-a revenit rolul de a pune în practică deciziile luate la
nivelul Biroului Politic al Comitetului Central. Modul abuziv în care regimul
comunist a procedat în acest caz, similar cu agresivitatea manifestată și față
de celelalte biserici, a creat tensiuni în rândul preoților și al credincioșilor.
Tocmai de aceea poziționările au fost dintre cele mai diverse, pentru ca astăzi
să le înţelgem în contextul epocii, în care zvonurile venirii americanilor și
răsturnării regimului au alimentat speranțele unei societăți care nu-și dorise
comunismul.
28
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De asemenea, un aspect foarte important de care trebuie ținut cont în
analiza noului context religios este reprezentat de moștenirea confesională a
Ardealului, unde, mai ales în partea sa nordică, prezența greco-catolică a fost
una însemnată. Trebuie precizat faptul că, începând mai ales din secolul XIX,
relațiile dintre cele două Biserici românești s-au ameliorat permanent, clericii
și credincioșii acestora, deopotrivă ortodocși sau greco-catolici, susținând împreună marile proiectele ale națiunii române.
Primii ani de după momentul 1948 pot fi considerați ai adaptării și reorganizării activității pastorale a Episcopiei Clujului, totul în contextul represiunii regimului comunist și al abuzurilor împotriva Bisericii Ortodoxe. Astfel,
mare parte a clerului greco-catolic alege să se dedice în continuare păstoririi
credincioșilor și se încadrează în Biserica Ortodoxă. Tensiunile interioare,
dorința de slujire a credincioșilor și înțelegerea momentului istoric pot fi considerate frământări lăuntrice care i-au încercat pe clericii ce au făcut trecerea
la Ortodoxie.
Considerăm dificil și plin de capcane un demers de sondare a gradului în
care aceștia și-au asumat noua identitatea confesională. Relativitatea surselor
documentare și volatilitatea contextului istoric nu ne oferă instrumentele unei
înțelegeri absolute a acestor decizii. Realitatea, în schimb, ni se prezintă în
forme nuanțate. Astfel, regăsim o paletă foarte largă de atitudini și poziționări,
de la preoți, precum Emil Irini, Ioan Mereu sau Gheorghe Mureșan care, după
momentul trecerii, au slujit cu devotament Biserica Ortodoxă, până la preoți,
puțini la număr, care au oscilat permanent între identitatea greco-catolică și
cea ortodoxă. Asemenea cazuri se impun a fi abordate sine ira et studio, tocmai
pentru a înțelege realitățile confesionale transilvănene. Aceste cazuri sensibile,
puține la număr, reprezintă un îndemn la discernământ și prudență în analiză, pentru a evita etichetarea facilă, care prejudiciază înțelegerea realităților
istorice.
De asemenea, am ales ca argument decisiv, în evaluarea unor asemenea
situații, poziția pe care preoții care au supraviețuit comunismului au avut-o
după 1990. Astfel, dacă respectivii clerici, precum Vasile Gherman sau Valer
Sima, au ales să slujească în Biserica Greco-Catolică, am considerat că aceștia
nu pot fi integrați în volum, deși faptul că au slujit în Arhiepiscopia Clujului
merită precizat.
Privind lucrurile din perspectivă istorico-bisericească, se impune
evidențierea rolului decisiv pe care Episcopul, iar din 1973, Arhiepiscopul Teofil Herineanu l-a avut în consolidarea unirii și a integrării preoților trecuți la
Ortodoxie. El însuși fost preot greco-catolic care și-a asumat deplin identitatea ortodoxă după 1949, Teofil Herineanu a înțeles cel mai bine realitățile con29
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fesionale transilvănene și a preferat să folosească „armele iconomiei”, decât să
procedeze brutal și agresiv într-o problemă atât de sensibilă. Știa foarte bine că
un asemenea proces, al revenirii la Ortodoxie, nu ar fi avut succes decât printr-o susținere discretă și înțeleaptă. Prin această politică, Arhiepiscopul Teofil
a reușit să anuleze și planurile regimului comunist, care și-ar fi dorit o unire
superficială a preoților și credincioșilor greco-catolici, pe care s-o utilizeze ca
instrument de șantaj și presiune asupra Ortodoxiei transilvănene.
În încheiere, trebuie evidențiat faptul că valurile represive ale regimului
comunist, îndreptate împotriva adversarilor construiți ideologic, au lovit deopotrivă preoții trecuți la Ortodoxie, cât și pe ceilalți. Pericolul comun pe care
comunismul l-a reprezentat a avut rolul de a-i solidariza pe preoți și credincioși
în efortul de a rezista unui regim ateu și criminal. Astfel, închisorile, coloniile
de muncă, aresturile Securității au fost tot atâtea spații ale suferinței, unde
preoții clujeni s-au jertfit aproapelui și L-au mărturisit pe Hristos.

Scop. Metodologie. Surse. Limitări
Scopurile principale ale proiectului sunt cunoașterea biografiilor
preoților din teritoriul canonic actual al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
și Clujului (județele Cluj și Bistrița-Năsăud) care au suferit detenție politică
și, mai ales, cultivarea memoriei acestora la nivel parohial și comunitar. Sub
aspect geografic, trebuie menționat faptul că, din perioada interbelică până
azi, întinderea Eparhiei Clujului a variat considerabil, cuprinzând alături de
județele actuale Cluj și Bistrița-Năsăud, și părți din județele Alba, Mureș,
Sălaj, Maramureș și Satu Mare. În ciuda acestei fluctuații teritoriale, merită
subliniat aspectul că județele Cluj și Bistrița-Năsăud au făcut parte permanent din Eparhia Clujului.
Pornind de la dezideratele menționate anterior, am inclus în demersul
nostru diferite categorii de preoți închiși. În primul rând, i-am avut în vedere pe cei care la momentul arestării erau slujitori în actuala Arhiepiscopie a
Clujului. În al doilea rând, ne-am oprit și asupra acelor preoți care, deși nu
au fost arestați de pe teritoriul de azi al Arhiepiscopiei, au slujit în decursul vieții lor în parohii din județele Cluj și Bistrița-Năsăud. La baza acestei
decizii au stat mai multe argumente. Cele mai multe cazuri din această categorie o formează preoții care la momentul arestării slujeau în parohii din
Episcopia Clujului, care, deși atunci erau pe teritoriul canonic al acesteia,
astăzi sunt parohii pe teritoriul eparhiilor „succesorale”, precum Arhiepiscopia Alba-Iuliei, Episcopia Maramureșului și Sătmarului sau Episcopia
Sălajului. Faptul că înainte de arestare sau după eliberare acești preoți au
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trecut și prin parohii care sunt pe teritoriul de azi al Arhiepiscopiei Clujului
îi face „eligibili” pentru a fi integrați în volum. Un argument suplimentar
este reprezentat de faptul că aceștia, în cea mai mare parte, s-au format la
școlile teologice clujene și au fost, în activitatea lor pastorală, sub ascultarea
Episcopului de Cluj.
În această categorie, a celor care au slujit înainte sau după detenție în
eparhia de azi a Clujului, un loc privilegiat îl ocupă marile figuri ale Ortodoxiei românești care, după eliberarea din închisoare, au fost „recuperate” de
către Episcopul Teofil și numite în parohii unde și-au putut continua misiunea sacerdotală. Fără a fi formați la Cluj, părinți precum Arsenie Papacioc,
Adrian Făgețeanu, Mina Dobzeu sau Vasile Vasilache merită integrați acestui
proiect, deoarece datorează Clujului și episcopului Teofil reprimirea în cler
după detenția în carcera comunistă.
O categorie specială o reprezintă preoții care la data arestării, în 1948,
erau greco-catolici, dar după eliberarea din detenție au fost primiți de către
episcopul Teofil și au slujit în parohii ortodoxe. Dacă în cazul clericilor grecocatolici trecuți la Ortodoxie în 1948 și arestați după acest moment, integrarea
în volum este de la sine înțeleasă, în situația acestor preoți, arestați ca grecocatolici, includerea lor în proiect este argumentată de faptul că, după primirea
post-detenție în cler de către episcopul Clujului, aceștia au rămas fideli până
la final Bisericii Ortodoxe25.
Trebuie subliniat faptul că în cazul preoților greco-catolici trecuți la Ortodoxie după 1948, așa cum am menționat în analiza dedicată situației Bisericii Greco-Catolice, criteriul fundamental pe care l-am aplicat a fost fidelitatea
față de Biserica Ortodoxă, fără a absolutiza această adeziune, ale cărei manifestări trebuie înțelese în contextul istoric specific, reprezentat de România comunistă. Astfel, dacă există mărturii și surse documentare directe care atestă
activitatea greco-catolică susținută a acestora și, mai ales, dacă după 1989 au
ales să revină în Biserica Greco-Catolică, atunci am optat să nu le integrăm
biografiile în acest volum.
În ceea ce privește sursele, am utilizat în cercetarea noastră cinci mari
categorii de surse: 1. Bibliografia de specialitate, care a constat, în primul
rând, din lucrările și dicționarele dedicate preoților care au făcut detenție
politică în perioada comunistă. Ne referim aici la lucrările lui Ștefan Iloa-

25

Este cazul preotului Ioan Mereu arestat în 1949, în cadrul grupului „Cruce și Spadă”, care după eliberarea din 1961 a fost reintegrat în clerul ortodox de către Episcopul Teofil și numit în parohiile Rogojel, Vișag și Săcuieni, rămând fidel Bisericii
Ortodoxe până la sfârșitul vieții.
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ie26, Paul Caravia27, Vasile Manea28, și antologia Martiri pentru Hristos, din
România, în perioada regimului comunist29. De asemenea, de un real folos
pentru realizarea biografiilor ne-au fost lucrările cu caracter memorialistic
ale preoților Iustin Tira30 și Gheorghe Braica31, alături de monografiile protopopiatelor32 și cercetările lui Fabian Seiche; 2. După identificarea preoților
care urmau să fie incluși în volum, am trecut la cercetarea fișelor matricole
penale, existente în baza de date a IICCMER, pentru a extrage informațiile
esențiale de natură personală (data și locul nașterii, părinții, studiile) și penală (data arestării, motivul, condamnarea, închisorile prin care a trecut și
momentul eliberării). Trebuie menționat faptul că, din păcate, o parte consistentă din preoții vizați nu au fișe matricole penale, ceea ce argumentează
faptul că producția documentară a Securității și Tribunalelor Militare nu
acoperă pe deplin amploarea represiunii comuniste; 3. Pe baza informațiilor
din bibliografie și fișele matricole penale, am făcut cereri de studiu către
CNSAS, unde am cercetat dosarele create de Securitate pe numele acestora.
Dosarele din arhiva CNSAS conțin informații despre parcursul biografic al
celui studiat, dar, mai ales, despre „conflictul” acestuia cu regimul. Astfel,
regăsim materiale despre urmărirea informativă, activitatea „dușmănoasă”
desfășurată, arestare, anchetă, proces, condamnare, detenție și, nu în ultimul rând, modul cum s-a reintegrat în Biserică și societate după eliberare.
De asemenea, trebuie menționat că au fost cazuri de preoți cărora nu le-am
identificat dosare în arhiva CNSAS; 4. Studiul în arhivele CNSAS a fost dublat de cercetarea aprofundată în arhiva Arhiepiscopiei Clujului. De mare
ajutor s-au dovedit dosarele și fișele de personal pe baza cărora am putut
reconstitui parcursul biografic, educațional și profesional al preoților vizați.
De un real folos au fost și dosarele disciplinare ale consistoriilor care i-au
26

Ștefan Iloaie, Mărturisitori după gratii: slujtorii Bisericii în temnițele comuniste,
Editura Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1995.
27
Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, Flori Stănescu, Biserica întemnițată.
România 1944-1989, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului București,
1998.
28
Vasile Manea, Preoți ortodocși în temnițele comuniste, Patmos, Cluj-Napoca,
2010.
29
*** Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Mircea Păcurariu, Adrian Nicolae Petcu, Dănuț Doboș (editori), EIBMBOR, București, 2007.
30
Iustin Tira, Oameni, fapte și Cuvânt, Renașterea, Cluj-Napoca, 2017.
31
Gheorghe-Dragoș Braica, Oameni și altare ale credinței, Renașterea, Cluj-Napoca, 2012.
32
Augustin Pădurean, Teofil Herineanu, Protopopiatul Ortodox Român Dej,
Renașterea, Cluj, 2010.
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„judecat” pe preoții ce urmau să fie reprimiți în cler după detenție, pentru că
ne oferă posibilitatea să înțelegem mecanismele instituționale și birocratice
prin care aceștia erau reintegrați în slujire. De asemenea, trebuie menționat
că au fost cazuri de preoți cărora nu le-am identificat dosare personale în
arhiva Centrului eparhial; 5. Un instrument de mare folos s-au dovedit siteurile protopopiatelor, prin intermediul cărora am putut studia istoricul parohiilor prin care au trecut preoții vizați și astfel am putut confirma evoluția
profesională a acestora și, mai mult decât atât, am aflat informații suplimentare despre ei.
Nu în ultimul rând, trebuie precizată bibliografia de specialitate, articole
și cărți, despre istoria Bisericii în comunism, represiunea comunistă, acțiunile
Securității sau memoria Gulagului, care ne-a oferit cadrul teoretic de înțelegere
a contextului istoric în care au trăit preoții vizaţi.
Principala limitare a proiectului rezidă în faptul că, deși am încercat să fie
un studiu exhaustiv, nu am reușit acest lucru, existând posibilitatea ca volumul să nu includă biografiile unor preoți, pe care nu i-am identificat până în
momentul actual al cercetării. De asemenea, am identificat în arhivele Arhiepiscopiei documente încă neinventariate care conțin liste sumare cu numele
unor preoți semnalați că au fost arestați de Securitate33. Faptul că despre acești
clerici nu am mai descoperit informații în alte surse (fișe matricole, bibliografie, internet) a limitat dimensiunea și numărul biografiilor. Tocmai de aceea, cercetări ulterioare vor avea rolul de a îmbunătăți acest demers, în scopul
cunoașterii cât mai aprofundate a preoților care au suferit detenție politică în
perioada comunistă.
În ceea ce privește oportunitățile pe care acest instrument de lucru le
deschide, ne referim, în primul rând, la o cercetare care să aibă în vedere
preoții din întreaga Mitropolie a Clujului, Maramureșului și Sălajului, care
33

Un astfel de document este o simplă listă din 1949, în care sunt menţionaţi ca
arestaţi preoţii Emil Mureșan, Emil Pintea (din Balta, CJ), Ioan Plăian, Ioan Cadar
(din Visuia, BN), Visarion Elade (din Finciu, CJ) și Ioan Roman (din Năsăud, BN).
Despre cel din urmă, părintele protopop Ioan Dâmbu ne-a informat că a fost arestat
pentru redactarea cărţii Naționalism biblic, însă nu am putut corobora informația
despre detenția lui cu niciun alt document – fișă matricolă penală, dosar CNSAS,
dosar personal AAC – avut la dispoziție. La fel stau lucrurile și cu alți câțiva preoți
despre care am avut informații (de cele mai multe ori din surse orale) că ar fi trecut
prin închisoare, însă nu am putut confirma aceste informații cu niciun document
oficial. Îi notăm totuși aici: Suciu Ioan (Gherla), Runcan Vasile (Piatra Fântânele),
Briciu Cornel (Tăure), Pop Romulus (Cluj), Simu Septimiu (Ceanu Mic). Alții, ca
părintele Iosip Alexandru (Ocna Dej, Strâmbu), apar ca fiind condamnați, însă nu
pentru motive politice.
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au fost închiși în temnițele comuniste. De asemenea, volumul poate constitui
suportul documentar inițial pentru cercetări aplicate referitoare la preoții din
protopopiatele Arhiepiscopiei Clujului care au făcut detenție politică. În al
treilea rând, ar merita evidențiată necesitatea unor proiecte de istorie orală,
care să vizeze strângerea de mărturii ale celor care i-au cunoscut pe clericii
foști deținuți politici.
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STUDII

Dosarele Securităţii ca sursă istorică.
Preliminarii metodologice

Dragoș Ursu

C

ăderea comunismului a fost urmată de un puternic val recuperator al
memoriei celor care suferiseră în gulagul românesc. Literatura memorialistică și mărturiile orale au reprezentat principalele surse de cunoaștere a
trecutului traumatic ce se voia descoperit de o societate aflată în plin proces
de regăsire identitară.
Descoperirea ororilor comunismului a amplificat nevoia de justiţie, de
aflare a adevărului despre cei care provocaseră atâta suferinţă. În așteptarea
procesului comunismului, foștii deţinuţi politici, disidenţii din ultimii ani ai
regimului, familiile acestora, alături de societatea civilă au exercitat o presiune
constantă asupra instituţiilor publice pentru desecretizarea arhivelor Securităţii și ale Partidului Comunist.
Securitatea, prin dosarele sale, a continuat, din păcate, să întindă capcane
societăţii românești și după 1989, acestea devenind, uneori, unelte ale jocului
politico-mediatic, care au parazitat dezbaterea publică și au canalizat-o spre o
abordare superficială și tabloidizantă. Astfel, deschiderea dosarelor fostei poliţii politice, ce trebuia să se constituie într-un demers de argumentare a represivităţii regimului comunist, s-a transformat într-o vânătoare de vrăjitoare, în
care responsabilitatea genocidului comunist a fost pusă în seama turnătorilor,
întreaga nenorocire produsă de comunism fiind simbolizată prin câteva note
informative. Și astfel, există riscul ca dosarele Securităţii, în loc să „lumineze” înţelegerea perioadei comuniste, să „întunece” dezbaterea societăţii de azi,
care înţelege comunismul românesc ca pe o lume a turnătoriei, a călăului fără
victimă, a unui fratricid naţional. De altfel, deconspirarea identităţii informatorilor nu ar trebui să fie principalul scop al studierii dosarelor, ci doar o parte
integrantă a înţelegerii practicilor represive ale sistemului comunist, informatorii fiind, în cea mai mare parte, la rândul lor victime ale Securităţii.
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În planul cercetării, înfiinţarea CNSAS în anul 2000 a reprezentat o șansă mult așteptată de istorici, care aveau ocazia să documenteze mecanismele
represive ale Securităţii, demers care s-a dovedit, la rându-i, că nu este lipsit
de capcane. Studiul de față își propune să deschidă o dezbatere sine ira et studio asupra acestor pericole și despre cum putem utiliza dosarele Securităţii ca
sursă a istoriei Bisericii.
Securitatea a reprezentat principalul mecanism represiv prin care regimul
comunist controla societatea, regim care a utilizat crima ca instrument politic.
De asemenea, comunismul a impus primatul ideologiei asupra realităţii și astfel represiunea s-a conformat acestei matrici ideologice, care s-a materializat
prin crearea unor grupuri și atitudini politice condamnabile: partide istorice,
chiaburi, exploatatori, reacţionari. Regimul a generat indicatori prin care se
cuantifica apartenenţa la una din categoriile „dușmănoase”, argumentând juridic eliminarea adversarilor construiţi ideologic. În aceste peisaj, preoţii reprezentau o categorie specială. Fără a fi învinuiţi în mod direct ca dușmani
ai regimului, preoţii și monahii erau suspectaţi permanent că ar putea desfășura activitate „contra-revoluţionară” sau că ar putea pactiza cu „dușmanii”
regimului. Această suspiciune, care de multe ori s-a transformat în învinuire,
își avea originea, în primul rând, în ateismul militant al comunismului, care
vedea în Biserică un dușman prin excelenţă, ce trebuia, dacă nu eliminat, cel
puţin controlat și diminuat impactul acesteia în societate.
Prin poziţia privilegiată pe care au avut-o în societatea românească pe
care regimul dorea s-o comunizeze, preoţii au devenit obiective ale Securităţii.
Rolul dominant avut în comunităţile rurale, alături de implicarea în politica
interbelică i-a transformat pe preoţi în ţinte predilecte ale poliţiei politice, în
primă instanţă, pentru opoziţia pe care o puteau arăta faţă de colectivizare, iar
în al doilea rând, pentru posibilitatea coagulării unei rezistenţe faţă de regim.
O acuză frecventă ce a planat permanent asupra activităţii preoţilor a fost
misticismul, cheia ideologică prin care Securitatea a interpretat asumarea deplină a credinţei și misiunea permanentă pentru Hristos. Un exemplu elocvent despre modul în care regimul a interpretat trăirea filocalică ca atitudine
contra-revoluţionară este reprezentat de procesul Rugului Aprins.
Activitatea de la Antim, înţeleasă ca o pregătire morală, spirituală și intelectuală pentru întâmpinarea comunismului ateu e sinonimă cu un „misticism bolnăvicios”1, după clasificarea unei note informative timpurii a Securităţii: „În special la Antim, activează un grup de generali, foști antonescieni,
1

Ioana Ursu, „Lecturi ale spiritualităţii în grila Securităţii: Mistică, misticism și
cazul „Rugului Aprins” de la mănăstirea Antim”, în Anuarul Școlii Doctorale „Istorie,
Civilizaţie, Cultură”, Cluj Napoca, în curs de apariţie.
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cari împreună cu soţiile lor întreţin o atmosferă de misticism bolnăvicios și
de agitaţie, în vederea unei pretinse persecuţii religioase ce va veni din partea
comunismului”2.
Concluzia anchetatorilor nu poate fi decât aceea că „Sandu Tudor, cu
sistemele ca rugăciunea inimii, meditaţii metafizice precum și documentarea raţională filosofică argumentată face din om un luptător activ contra
regimului”3.
Ideea că rugăciunea inimii este „contrarevoluţionară” și poate constitui o
veritabilă armă de luptă împotriva regimului o regăsim deosebit de sugestiv în
următorul extras dintr-un proces verbal de interogatoriu: „Rugăciunea inimii
reprezenta forma cea mai exagerată a ortodoxiei, fiind potrivnică și dăunătoare actualului regim prin aceea că cei ce ajungeau să practice această rugăciune
în mod corect, trebuia ca tot timpul în afara orelor de somn să repete în gând
această rugăciune. Acest lucru ducea la ruperea de regim și chiar de orice activitate, în special de cea politică. În afară de aceasta, treptat, treptat deveneam
niște oameni foarte mistici și chiar fanatici într-ale credinţei, fiind neapărat
siliţi să ne retragem la mănăstire”4.
Mai mult decât atât, o ședinţă din martie 1950 cu comandanţii de regionale ale Securităţii dezvăluie, fără echivoc, perspectiva intransigentă prin care
conducerea Securităţii impunea ofiţerilor ateismul militant: „Un tovarăș care
este cu misticism n-are ce căuta la noi, aceasta nici n-o să prelucrăm cu el.
Trebuie văzut în ce grad. Tovarășii care sunt cu religie, fie membri de partid,
nemembri de partid, foarte bine, toată dragostea, dar poate face muncă în altă
parte, cu toată lipsa de cadre pe care o avem noi, cum ne plângem, dar mai
bine fără ei. (…) La noi n-au ce căuta tovarășii care cred în Dumnezeu, care se
duc la biserică, care poartă cruce, noi suntem un organ care trebuie să ne ferim de toate acestea, experienţa, practica ne-a arătat. (…) Organele noastre au
sarcini mari, specifice, trebuie să luptăm și să scoatem tot ce este putregai”5.
Această instrumentalizare a realităţii de către Securitate s-a manifestat și în
cazul închisorilor politice, dosarele Securităţii redând cu fidelitate această perspectivă eminamente ideologică prin care ofiţerii politici interpretau activitatea
deţinuţilor. Spre exemplu, în penitenciarul Aiud, unde s-a desfășurat procesul
reeducării (1959-1964), dedicat deţinuţilor condamnaţi ca legionari, misiunea
spirituală a preoţilor este considerată de către colonelul Crăciun drept activitate
contra-revoluţionară, cu accente legionare. Rolul preoţilor în „propagarea mis2

ACNSAS, Fond DGSS, Dosar 213/1949, f. 114.
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 2214, vol. 3, f. 157.
4
ACNSAS, Fond Penal, Dosar 202, vol. 2, f. 117 (v).
5
Marius Oprea, Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente 1949-1989,
Iași, Editura Polirom, 2002, pp. 145-146.
3
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ticismului religios” este evidenţiat de rapoartele Grupului Operativ Aiud (unitatea de Securitate care coordona reeducarea) încă din 1959, când se semnalează
că „preoţii, studenţii în teologie și doctorii sau studenţii în medicină, întreţin
în rău starea de spirit, întrucât preoţii în preajma sărbătorilor întreabă «cine se
spovedește» sau «cine se împărtășește» sau că începe postul și așa mai departe,
nu toţi dar unii din ei și aș putea spune că majoritatea”6.
Alături de părinţi precum Arsenie Papacioc, Ioan Iovan, Ilarion Felea,
Adrian Făgeţean, cu toţii legaţi, într-un moment al vieţii, de eparhia Clujului, un astfel de misionar este și părintele profesor Liviu Galaction Munteanu,
rector la Institutul Teologic din Cluj. Deși dosarul de urmărire informativă
redă cu lux de amănunte activitatea „dușmănoasă” pre-carcerală, din detenţia
acestuia avem foarte puţine informaţii, fapt explicabil și prin moartea părintelui la mai puţin de doi ani și jumătate de la data arestării, în 8 martie 1961.
În această „penurie” documentară regăsim o notă informativă în dosarul unui
alt deţinut, Vasile Turtureanu, notă care interpretează într-o cheie ideologică misiunea spirituală a părintelui Galaction Munteanu, considerând drept
activitate legionară prelegerile din „Filocalie și epistolele apostolice”7, alături
de îndemnul adresat colegilor de celulă ca „o perioadă din timpul zilei să o
dedice rugăciunilor și meditaţiei religioase”8.
Având ca fundament acest bagaj teoretic legat de perspectiva ideologică
care impregnează documentele Securităţii, putem analiza sursele istorice referitoare la preoţi, foști deţinuţi politici, din arhivele poliţiei politice comuniste.
Dosarul de Securitate a reprezentat, multă vreme, arma cea mai de temut a
regimului. Pe măsură ce notorietatea Securităţii se întipărea în conștiinţe, simpla invocare a existenţei dosarului ajungea să echivaleze cu intrarea în penumbră, cu izolarea individului prin plasarea sa în cercul persoanelor „suspecte”.
Această impresie de atotputernicie a instituţiei, a cărei reputaţie precede intervenţia propriu-zisă asupra celui urmărit, ne ajută să înţelegem și modul ei
real de operare9.
În arhiva CNSAS, regăsim informaţii despre un fost deţinut politic deopotrivă în fondurile Documentar, Penal, Informativ și Reţea. Trebuie precizat
faptul că volumul documentar este strâns legat de „importanţa” pe care Securitatea a acordat-o respectivului „obiectiv”. De asemenea, acest volum este
influenţat și de ceea ce am putea numi hazard arhivistic. În primul rând, Securitatea a creat dosare în funcţie de interese operative și nu de „exigenţe ar6

ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 13484, vol. 13, f. 189.
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 114011, vol. 1, f. 289.
8
Ibidem.
9
Mădălin Hodor, „Ce nu cuprinde un dosar de Securitate”, în CNSAS, Totalitarism
și rezistenţă, teroare și represiune în România Comunistă, București, 2001, p. 187.
7
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hivistice”, tocmai de aceea documentele (note, rapoarte, caracterizări) despre
un obiectiv se pot găsi și în alte dosare referitoare la alte probleme și persoane.
În al doilea rând, în cazul dosarelor din Fondul Penal, acestea au fost indexate în funcţie de „șeful de lot”, aspect care îngreunează identificarea celorlalţi
deţinuţi condamnaţi penal. În al treilea rând, transferul arhivei Securităţii de
la SRI la CNSAS, alături de procesul, încă în lucru, de inventariere a acestei
arhive, reprezintă alte posibile cauze ale lipsei sau neidentificării unor dosare
referitoare la foștii deţinuţi politici.

Fondul Documentar
Fondul Documentar este format din acele dosare care au ieșit din uzul operativ al Securităţii, fiind dedicate documentării unei probleme de către ofiţerii de
Securitate. Dosare din acest fond regăsim în cazul majorităţii închisorilor politice,
exemplul cel mai relevant fiind penitenciarul Aiud în perioada reeducării, când
Grupul Operativ, condus de colonelul Crăciun, a desfășurat o muncă informativă
intensă în rândul deţinuţilor, care s-a materializat prin sute de note și rapoarte
informative, ce documentează cu lux de amănunte activitatea deţinuţilor.

Fondul Penal
În fondul Penal regăsim documente referitoare la ancheta, condamnarea și parcursul carceral al foștilor deţinuţi politici. Având, în principal, o dimensiune birocratică, determinată de caracterul legalist în care regimul voia
să îmbrace represiunea politică, documentele din acest fond ridică cele mai
multe probleme de interpretare cercetătorilor. În primul rând, Securitatea nu
urmărea prin procesele instrumentalizate aflarea adevărului, ci eliminarea celor consideraţi „adversari politici”. Astfel, vinovăţiile erau mai întâi pronunţate și apoi argumentate prin anchete de cele mai multe ori brutale. De altfel,
procesele verbale de interogatoriu nu conţin și urmele torturilor la care erau
supuși cei anchetaţi pentru a declara ceea ce ofiţerul voia să audă. În acest
sens, posibile indicii despre bătăile și presiunile din anchetă ne sunt oferite de
durata și perioada din zi când aveau loc anchetele. De exemplu, părintele Liviu
Galaction Munteanu era anchetat doar noaptea, iar faptul că după 6 ore de
interogatoriu, procesul verbal avea doar 3 pagini, indică existenţa presiunilor
fizice și psihice asupra părintelui pentru a declara cele dorite de anchetator.
Un caz special îl reprezintă ordinul ministrului adjunct de Interne, Gh. Pintilie, din 10 iulie 1952 referitor la arestarea și trimiterea în colonii de muncă a
foștilor lideri ai partidelor istorice (de la președinţi de organizaţii comunale, de
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plasă, orășenești și judeţene, până la nivelul conducerii centrale)10. În aceste situaţii, cei în cauză, printre care se numărau și mulţi preoţi, foști membri în forurile
de conducere a partidelor istorice, erau arestaţi doar pentru simpla apartenenţă
la categoriile menţionate de ordin, indiferent dacă au desfășurat sau nu activitate „contra-revoluţionară” după instaurarea regimului comunist în România. Au
existat cazuri, de-a dreptul absurde, în care preoţi, membri ai PNL–Tătărăscu,
care a participat alături de PCR, sub umbrela Blocului Partidelor Democratice, la
alegerile din noiembrie 1946, să fie arestaţi în 1952 și trimiși în colonii de muncă.

Fondul Informativ
Fondul Informativ, ce conţine documente (note și rapoarte) din urmărirea pe care Securitatea o desfășura asupra „obiectivelor” sale, constituie cea
mai bogată sursă istorică din arhiva CNSAS.
Suspectaţi permanent de către regim că ar putea desfășura activitate „dușmănoasă”, preoţii au făcut obiectul urmăririi Securităţii încă de la înfiinţarea
acesteia în 1948. În cazul preoţilor cu o poziţie publică importantă (consilieri
eparhiali, protopopi sau profesori), urmărirea informativă începe chiar din
perioada interbelică, dosarele instrumentate de Siguranţă fiind preluate apoi
de Securitate. Reorganizarea învăţământului teologic din 1952, în urma căruia
Academia clujeană a fost desfiinţată, ecourile revoluţiei din Ungaria și apoi
debutul noului val represiv în 1958 au reprezentat momente importante când
activitatea informativă a Securităţii în rândul preoţilor s-a intensificat, cu scopul descoperirii și reprimării posibilelor acţiuni „contra-revoluţionare”.
După eliberare, dosarele de urmărire informativă, însoţite de caracterizarea pe
care comandantul închisorii o făcea deţinutului politic, erau preluate de către ofiţerii
din regionalele de Securitate pe raza cărora se stabileau cei eliberaţi. Imediat, celui
în cauză i se deschidea un dosar de verificare, care urmărea modul cum acesta s-a
integrat în societate, sub aspect familial, profesional, social sau locativ. De asemenea, Securitatea era interesată dacă respectivul fost deţinut politic povestea despre
experienţa detenţiei, dacă reluase legăturile cu alţi foști deţinuţi politici sau dacă ar
avea intenţii de reactivare politică. Beneficiind de un instrumentar informativ divers
(note, rapoarte, filaj, tehnică operativă), aceste dosare de verificare sunt de mare ajutor cercetătorului de azi pentru că, pe de o parte, se poate documenta activitatea cotidiană în primele momente de după eliberare, iar de altă parte, se pot afla informaţii
relevante despre detenţie, deţinuţii povestind cele petrecute în închisoare11.
10

Marius Oprea, op. cit. , p. 236.
Dragoș Ursu, „Life after re-education: Former political prisoners from the Aiud
penitentiary between socio-professional re-integration and the permanent surveillance

11
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Perioada de verificare reprezenta preambulul dosarului de urmărire informativă (DUI), prin care Securitatea documenta activitatea post-detenţie a
foștilor deţinuţi politici. Deși se aflau permanent sub radarul poliţiei politice,
activitatea informativă a cunoscut intensităţi diferite, în funcţie de interesele
operative ale Securităţii. Sunt puţine excepţiile ce ţin de importanţa pe care
Securitatea o acorda unui „obiectiv”, în cazul cărora poate fi documentat solid
și integral parcursul biografic post-detenţie pornind de la dosarul de urmărire informativă. În cazul celor mai mulţi foști deţinuţi, aceste dosare conţin
fragmente biografice, perioade ale activităţii acestora pe care Securitatea le-a
considerat relevante. De altfel, DUI se deschidea cu un scop precis, pe o perioadă de timp determinată și cu rezultate măsurabile, iar la finalul urmăririi
ofiţerul de caz propunea o rezoluţie care era aprobată de conducerea superioară a biroului, serviciului sau direcţiei, în funcţie de importanţa personajului.
Motivele deschiderii variau de la un denunţ al unui informator, la suspiciunea
că respectivul deţinut desfășoară activitate „dușmănoasă, până la verificări periodice ale Securităţii, în cadrul unor acţiuni naţionale, declanșate de diverse
evenimente considerate relevante12.
Trebuie menţionat faptul că dosarele de urmărire informativă sunt expresia aceleiași perspective ideologice prin care Securitatea interpreta realitatea. Astfel, în cazul foștilor deţinuţi politici, stigmatul ideologic îi urmărește
pe parcursul întregii vieţi petrecute în comunism. Pentru Securitate aceștia
sunt, înainte de orice, elemente „dușmănoase”, iar întreaga lor activitate este
interpretată prin această cheie. Se naște astfel un schematism interpretativ,
prin care întâlnirea cu foști colegi din detenţie este considerată reorganizare
politică, comentarea știrilor externe, pregătire în vederea emigrării, misiunea
pastorală cotidiană, camuflarea activităţii politice sub masca misticismului13.
Un alt aspect care „surprinde” este discrepanţa majoră între poziţia și
activitatea celui urmărit, documentate prin notele informative, și concluziile
la care ajungeau ofiţerii în baza acestor note. Astfel, în multe cazuri, deși informatorii menţionau că obiectivul nu „desfășoară activitate dușmănoasă”, este
discret, nu poartă discuţii cu caracter politic, ofiţerii politici continuau să evalueze totul prin aceeași grilă ideologică și să-și argumenteze astfel urmărirea
informativă. Aici se naște o discuţie, mai puţin formală, despre relaţia umană
dintre urmărit și ofiţer, existând posibilitatea ca uneori ofiţerul de securitate,
expus unei îndoctrinări ideologice de durată, să-l considere pe cel urmărit
of the Securitate”, in Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration
Strategies in Communist Political Prisoners’ Families in Central and Eastern Europe in
the ’50s and ’60s., Cosmin Budeancă (editor), Polirom, Iași, în curs de apariţie.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
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un dușman personal și astfel să amplifice presiunea asupra acestuia. De asemenea, nu trebuie neglijată nici „nevoia” ofiţerului de a-și justifica activitatea
și astfel să prelungească „artificial” un dosar de urmărire informativă, doar
pentru a brava în faţa superiorilor.
Nu în ultimul rând, merită evidenţiat faptul că urmărirea informativă postdetenţie poate elucida, uneori, motivele reale ale arestării. Un exemplu relevant
este cel al preotului Ioan Vădean din Rugășești, județul Cluj. Din dosarul Penal
se înţelege că acesta a desfășurat o activitate „dușmănoasă” intensă, menţionată de declaraţiile unor săteni rău-intenţionaţi și ale unor informatori lipsiţi de
scrupule. Printre acuzaţiile aduse se numără faptul că s-a opus colectivizării, a
predicat împotriva regimului, a vopsit troiţa și acoperișul Bisericii în verde (sic!)
și a refuzat să bea alături de câţiva săteni14. Condamnat iniţial la 6 ani de închisoare, iar după recurs la 3 ani, Ioan Vădean a fost eliberat din penitenciarul Aiud
în 1962 și a ajuns preot în Lozna, judeţul Sălaj. Din dosarul informativ, care conţine note ce redau discuţiile cu agenţii, aflăm contextul real al condamnării, povestit chiar de preotul Vădean: „Întîmplarea s-a petrecut când eram la Rugășești.
Mi s-a tras de la un director de școală, Oltean, care avea fiul felcer în comună și a
vrut să intre cu dispensarul în casele parohiale, iar eu m-am împotrivit, apărând
averea bisericii. De aici au pornit toate, pentru că a dat el o declaraţie că sunt
împotriva înfiinţării unui dispensar în comună. A mai prins pe trei cetăţeni care
au semnat declaraţii că crucile le-am vopsit verde, considerându-mă prin aceasta că sunt legionar și alte versiuni că eu aștept să vină americanii. La dezbaterea
recursului le-am pus întrebări și au recunoscut cum a fost și cu crucile că le-am
vopsit verde, și eu le-am vopsit albe, așa că am cerut anchetă să meargă la faţa
locului și să le vadă că sunt albe. Acest lucru și acuma se poate vedea”15.

Fondul Reţea
Alături de dosarele din Fondul Informativ, o altă categorie de dosare referitoare la activitatea post-detenţie a celor eliberaţi sunt cele din Fondul Reţea, în cazul foștilor deţinuţi care au devenit informatori ai Securităţii. Acest
fond creează o multitudine de întrebări și capcane celor care vor să înţeleagă
represiunea comunistă. La nivel formal, avem de a face cu un dosar care ilustrează relaţia ofiţeri-agent pe toată durata colaborării, de la primele tatonări în
vederea recrutării, până la angajamentul semnat de informator, caracterizări
periodice și eventuale recompense, iar în final, în unele cazuri, propunerea
de abandonare, dacă cel în cauză nu dădea randament în munca informativă
14
15

ACNSAS, Fond Penal, Dosar 41821, vol. 1, ff. 15-30.
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 209549, vol. 5, f. 70.
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sau se deconspirase ca agent al poliţiei politice. Alături de acest prim dosar,
regăsim mapa anexă, care conţine activitatea propriu-zisă a informatorului,
respectiv notele semnate de acesta.
Înţelegerea activităţii și rolului informatorului trebuie încadrată în contextul represiv pe care Securitatea l-a creat. În cazul foștilor deţinuţi politici,
ofiţerii de Securitate exploatau în mod abuziv situaţia critică în care se aflau
aceștia. În perioada detenţiei, propunerea colaborării era însoţită de promisiunea, de cele mai multe ori falsă, a eliberării înainte de termen. După eliberare,
Securitatea obţinea colaborarea unor foști deţinuţi tocmai prin șantajarea cu o
posibilă condamnare. Experienţa detenţiei și suferinţele la care era supusă familia explică decizia colaborării. În foarte multe cazuri, ofiţerul de Securitate
condiţiona finalizarea studiilor copiilor sau admiterea în ciclurile superioare
de învăţământ de semnarea angajamentului de către părinţi.
În acest context, evaluarea puţinilor preoţi care au devenit informatori
nu trebuie să se oprească asupra angajamentului semnat, ci a activităţii propriu-zise de agent al Securităţii. Într-o majoritate covârșitoare a cazurilor, observăm faptul că informatorii semnează note lipsite de conţinut și nu oferă
informaţii compromiţoare, iar, în cele din urmă, Securitatea îi abandonează,
acuzând lipsa lor de zel și implicare.
Un exemplu relevant, în acest sens, îl reprezintă agentul Poșegan Ioan
(nume conspirativ), despre care ofiţerul notează în raportul cu propunere de
excludere din agentură: „La data de 19. 2. 65 agentul a fost contactat de către
noi, cu care ocazie i s-a pus acestuia problema colaborării cu organele noastre,
conform înţelegerii avute în timpul detenţiei. Acesta de la început a căutat să
se eschiveze de la acest lucru, spunând că el este preot și nu vrea ca să «pârască» credincioșii lui. După mai multe discuţii purtate cu acesta, a acceptat colaborarea cu organele noastre, însă nu în mod secret, ci faţă de alte persoane. I
s-a explicat și faptul că în felul acesta colaborarea cu organele noastre nu mai
este utilă. Acesta a afirmat că conștiinţa lui nu-i admite să lucreze în ascuns
pentru a face rău altora”16.
În concluzie, putem evidenţia faptul că dosarele Securităţii – expresia birocratică a confruntării dintre regim și individ – reflectă, în primul rând, perspectiva ideologică în care poliţia politică comunistă a interpretat realitatea și
nu istoria așa cum s-a petrecut. Astfel, utilizarea arhivelor Securităţii ca unică
sursă pentru înţelegerea perioadei comuniste este plină de pericole, existând
riscul ca versiunea pe care regimul a vrut s-o lase moștenire să se transforme
în adevăr istoric. Tocmai de aceea, depășirea barierei ideologice pe care limbajul dosarelor o ridică în faţa realităţii, alături de evitarea generalizărilor și
16

ACNSAS, Fond Reţea, Dosar 179339, f. 14.
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privilegierea persoanei, a experienţei individuale, reprezintă un minim bagaj
metodologic care trebuie să însoţească demersul istoric.
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Educația religioasă sub asediu.
„Procesul catehizaţiei” de la Cluj, 1958-1959
Ierom. Grigorie Benea

Introducere

E

ducarea tinerilor a constituit – pe toată durata stăpânirii comuniste în România – unul din punctele cele mai controversate și tensionate în relaţia
dintre Biserică și regimul totalitar ateu. Pentru comuniști, miza era esenţială
și lesne de înţeles: dacă generaţiile mai vechi erau greu de adaptat idealului
marxist-leninist, fiind necesară o dificilă și nesigură muncă de „reeducare”,
generaţiile tinere erau cele mai predispuse și accesibile să primească „proaspăt” educaţia ateist comunistă, fără rezistenţă și în deplină conformitate cu
dezideratele Partidului. De aceea, acapararea deplină a mijloacelor educative
și a sistemului de învăţământ a constituit unul din scopurile urgente și de prim
rang ale regimului comunist, odată cu instaurarea sa la putere. În calea acestei
acaparări, principalul obstacol îl reprezenta în mod evident Biserica, care prin
însăși natura ei se împotrivea regimului totalitar – regim ce nu doar propovăduia ateismul ca dogmă de stat, ci considera a priori că deţine în mod absolut
deplinătatea adevărului1.
Pe de altă parte, Biserica are tot în însăși fiinţa ei chemarea și datoria de
a-i forma pe copii și tineri în duhul învăţăturii creștine și al adevărului revelat de credinţă – dușman ireductibil și fundamental al oricărui materialism
ateu. Conflictul era așadar inevitabil, el și manifestându-se pe tot parcursul
regimului comunist, uneori sub forma de ciocniri deschise. Mai ales clericii
conștienţi de stringenţa misiunii lor, cei ce și-au asumat cât se poate de serios
datoria educaţiei creștine a tinerilor, au avut de suferit de pe urma represaliilor
puterii politice, comuniștii luptând acerb pentru preluarea deplină a contro1

V. despre aceasta Leszek Kołakowski, Modernitatea sub un neobosit colimator,
Curtea Veche, București, 2007, p. 271: „Diavolul a inventat state ideologice, adică
state a căror legitimitate se bazează pe faptul că stăpânitorii lor sunt și deţinătorii
adevărului. Cine se opune unui asemenea stat sau sistemului său este dușmanul adevărului”.
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lului asupra conștiinţei și sufletului tinerelor generaţii de români. Însuși Gheorghe Gheorghiu-Dej mărturisește acest deziderat al regimului într-o discuţie
din 1964 cu ambasadorul Austriei: „câtă vreme […] statul are control deplin
asupra educaţiei tinerilor, eu nu am nimic cu religia”2.

Situaţia învăţământului religios
după înstăpânirea comunismului în România
Pentru a înţelege cadrul în care se desfășoară evenimentele prezentate
în acest studiu e necesară o contextualizare. Una din primele măsuri luate de
comuniști odată cu venirea la putere a fost secularizarea învăţământului. Astfel, decretul 175 pentru reforma învăţământului din 2 august 1948 prevedea,
în primul articol, că „Învăţământul public este laic”3. Formularea este evazivă
și ambiguă, fără a prevedea măsuri concrete, însă tocmai aceasta a permis autorităţilor să o interpreteze după cum au considerat de cuviinţă și să comită
abuzuri. În mod concret, noua lege a învăţământului s-a aplicat prin scoaterea
orelor de religie din școli, dar și a tuturor obiectelor de natură religioasă (mai
ales cruci și icoane). Pentru Biserică, lovitura a fost extrem de dură, deoarece o
bună parte din educarea religioasă a copiilor se făcea până atunci prin școală.
Pentru a preîntâmpina eventualele contra-reacţii ale clerului și credincioșilor, Ministrul Învăţământului, Gheorghe Vasilichi, declară „conciliant” că:
„această despărţire [a religiei de școală] constă în faptul că Biserica este liberă
să facă educaţia religioasă a tineretului fie în biserici, fie în casele respective,
deci clerul fiecărui cult nu va fi împiedicat a-și educa tineretul în spiritul religiei respective”4. După cum avea să o dovedească realitatea tristă a anilor
comuniști, această declaraţie s-a dovedit pur formală, fiind menită doar să
adoarmă conștiinţa și vigilenţa păstorilor Bisericii.
Cu toate acestea, scoaterea religiei din școli nu rămâne fără împotriviri.
Mai ales eliminarea obiectelor religioase naște reacţii dure de protest, cu atât
2

Lucian N. Leuștean, „Between Moscow and London: Romanian Orthodoxy and
National Communism, 1960-1965”, în The Slavonic and East European Review, vol.
85, nr. 3 (iul. 2007), p. 504.
3
Apud. Adrian Nicolae Petcu, „Anul 1948: Catehizarea în Biserica Ortodoxă Română”, în ***, Omagiu istoricului Constantin Bușe, coord. Horia Dumitrescu, Pallas,
Focșani, 2004, p. 696. Pentru această prezentare introductivă ne vom folosi pe larg
de studiul lui Adrian Nicolae Petcu, care prezintă primele convulsii prin care a trecut
Biserica odată cu laicizarea învăţământului în 1948.
4
„Biserica Ortodoxă Română”, an LXVI (1948), nr. 11-12, p. 639, apud. Adrian Nicolae Petcu, op. cit. , în loc. cit. , p. 697.
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mai mult cu cât în unele locuri acest demers este dublat de „mânia proletară”
a activiștilor: crucile sunt sparte, icoanele – rupte sau batjocorite. Protestele și
nemulţumirea populaţiei determină însăși conducerea Partidului să se autosesizeze și să abordeze această problematică în cadrul mai multor ședinţe ale Biroului Politic al C. C. al P. M. R. din toamna anului 1948, concretizate cu un raport
întocmit de Teohari Georgescu. Discuţiile sunt extrem de revelatoare pentru
atitudinea puterii politice referitor la învăţământul religios, atitudine care – cu
unele diferenţieri și nuanţe – va continua pe tot parcursul perioadei comuniste.
Astfel, deși se ridică problema abuzurilor în implementarea legii, ele sunt criticate nu pentru ele însele, ci pentru că „dau posibilitatea dușmanului să pornească
o acţiune contra noastră”5. Însăși terminologia folosită relevă faptul că învăţământul
religios era văzut ca un exponent al „dușmanului”, iar eliminarea lui ca o parte esenţială a „luptei de clasă”: „Sunt și greșeli ale noastre pe care dușmanul le exploatează și
sunt forme ale luptei de clasă”, spune Ana Pauker în timpul ședinţei din 31 oct. 19486.
Se recomandă mai multă grijă și tact în punerea în aplicare a legii, pentru a nu stârni
împotriviri. „În problema laicizării, Biroul Politic a fost de acord că religia nu-și are
locul în școală”, însă pentru „contrabalansarea acţiunii dușmanului” e nevoie de o
„muncă de lămurire a populaţiei”, care să nu implice vreun pas înapoi în ceea ce se
realizase deja, pentru că altfel „dușmanul va prinde curaj”7.
Ceea ce e însă cel mai interesant pentru argumentaţia noastră este finalul
raportului elaborat de Teohari Georgescu, care atrage atenţia că „există tendinţa de a [se] face școală în biserici”, lucru pe care el îl socotește un pericol
chiar mai perfid și mai insidios: „cere să se pună stavilă pericolului ca școala să
se mute în biserică, pentru că este un pericol mai mare decât religia în școală”.
Reacţia Anei Pauker este cel puţin la fel de revelatoare: „popii să fie împiedicaţi să facă școli în biserici și în casele chiaburilor”8. Aceste afirmaţii stau în
totală contradicţie cu declaraţia Ministrului Învăţământului redată anterior și
arată o dată în plus discrepanţa radicală dintre politica declarativă a regimului
referitor la libertatea educaţiei religioase și cea implementată în mod practic
și concret. Chiar și perioadele de relativă relaxare nu au constituit decât paranteze la o politică extrem de consecvent aplicată de Partid, aceea de sabotare
și marginalizare a misiunii Bisericii în rândul tinerilor. Formularea evazivă a
legislaţiei le-a permis comuniștilor să o interpreteze după bunul plac și să o
aplice – în funcţie de interese – oricât de abuziv.
5

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), Stenogramele Ședinţelor Biroului Politic al C. C. al P. M. R. , vol. I (1948), București, 2002, pp. 274 sq. , apud. Adrian Nicolae
Petcu, op. cit. , în loc. cit. , p. 699.
6
Apud. ibid. , p. 698.
7
Cf. ibid. , p. 699.
8
Apud. ibid. , p. 699.
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Atitudinea reală a regimului politic vizavi de educaţia religioasă a ieșit la
iveală încă de la bun început. Astfel, ca urmare a scoaterii oficiale a învăţământului religios din școală, conducerea Bisericii Ortodoxe Române face demersuri pentru elaborarea unui plan sistematic de catehizare a tinerilor în cadru
bisericesc – ca singură alternativă pentru educarea creștină. Aceste demersuri
se concretizează printr-o circulară emisă de Sfântul Sinod în 19 octombrie
1948, care însă este oprită de la publicare prin intervenţia directă și promptă
a Securităţii9. Într-un mod similar au fost preîntâmpinate și descurajate și alte
încercări ulterioare ale Bisericii de a implementa un sistem organizat de catehizare bisericească în rândul tinerilor10, fapt ce a perpetuat în rândul clerului
o stare confuză în această privinţă.

Situaţia în Eparhia Clujului
cu privire la catehizarea religioasă
Episcopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului resimte la fel ca restul
ţării lovitura scoaterii religiei din școli, precum și situaţia confuză legată de catehizarea în cadrul locașului de cult. Acesta este și motivul pentru care la centrul
eparhial sosesc în toamna anului 1948 diferite memorii în care se cereau lămuriri.
O astfel de adresă este de pildă cea venită de la protopopiatul Târgu-Mureș: „Am
fi bucuroși să cunoaștem în ce măsură avem dreptul de a ne ocupa de educaţia
religioasă a copiilor și [... ] să luăm apoi dispoziţiile necesare”11. Urmarea acestor
solicitări este o conferinţă cu toţi protopopii, concretizată prin circulara emisă pe
3 nov. 1948. În ea se preciza expres: „Preoţii să înceapă imediat catehizaţia. Cum
se va putea: fie pe clase, fie pe cicluri (inferior și superior). În cele mai multe locuri în școală nu se va putea. Deci preoţii vor face catehizaţie în biserică, la casa
parohială sau în vreo altă sală a parohiei. Catehizaţia se va face în timpul în care
elevii nu au ore la școală. Părinţii vor fi invitaţi […] să-și trimită copiii la orele de
catehizaţie și la slujbe […] și să-i crească în familie în duh religios”12. Din păcate,
această încercare de introducere a orelor de cateheză rămâne cu prea puţine con9

Cristina Păiușan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă în timpul regimului comunist, vol. I (1945-1958), INST, București, 2001, p. 119.
10
V. încercarea similară și de mai mare anvergură a patriarhului Justinian Marina din
octombrie 1950, întâmpinată cu aceleași șicanări și piedici. În urma acestui demers,
programul catehezelor este fixat între zilele de sâmbătă (ora 14. 00) și duminică (ora
14. 00). Cf. Cristina Păiușan, Radu Ciuceanu, op. cit. , p. 224.
11
Arhivele Arhiepiscopiei Clujului (AAC), adresa nr. 284/1948.
12
AAC, Dosar Consiliul Plenar și Ad. Eparhială.
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secinţe practice, din nou din cauza promptitudinii intervenţiei Securităţii, care se
sesizează imediat13.
Situaţia dramatică în această privinţă este cât se poate de bine zugrăvită
de un raport scris de mână al preotului Iuliu Drăgan din Corvinești (jud. Bistriţa-Năsăud) cu privire la catehizarea pentru anul școlar 1948/1949. Cuvintele preotului redau elocvent starea de spirit a acelor vremuri tulburi. „Titlul
acestei teze, Cum am catehizat, s-ar putea rezolva simplu: că aproape nu s-a
catehizat în anul trecut, iar aceasta din următoarele motive: la începutul anului școlar ni s-a interzis să mai mergem în școală, iară la exprimarea dorinţei
de a catehiza în alt loc, ne-a fost răspuns de către notar și învăţător «nu ţi-e
bine, de vrei să catehizezi». Cum atunci toate se terminau cu intervenţia Securităţii, cred că cei mai mulţi preoţi au fost intimidaţi, iar cateheza s-a redus,
în cele mai multe cazuri, la câteva ore, și acelea ţinute cu frică. Superioritatea
[ierarhia, n.n.] bisericească a ordonat catehizarea, dar mijloacele, oricare s-ar
fi folosit, nu erau potrivite: în școală nu e permis, copiii încontinuu ocupaţi de
program, în biserică frig și eventual suspect. De altă parte, în școală nu mai
există icoană, nu se mai rostește numele lui Dumnezeu, nici rugăciuni; atunci
copiii s-au întrebat și au întrebat: pentru ce? Ce se putea răspunde fără pericol? Date fiind acestea, catehizarea s-a făcut în câteva ceasuri. S-a făcut mai
ales prin părinţi, în biserică, iar aici prin evidenţierea datoriei primordiale de
a crește pe fiii lor în legea creștină. S-a mai făcut direct copiilor tot în biserică
în cadrul predicilor, atunci când permiţându-le programul, puteau asista la
slujbă. S-a mai catehizat prin convorbirile ţinute cu grupuri de copii sau cu
copii singuratici. […] Superioritatea bisericească nu ne-a lămurit dacă această
datorie sfântă, de-a catehiza, ne este tolerat să o profesăm de către legea civilă,
ne este interzis, sau ne este direct permis să o facem. Este de cea mai mare
importanţă a împlini această datorie, pentru că după cum se știe, în structura
socială și în consecinţă în formarea tinerilor de azi, este la bază doctrina strict
materialistă, care exclude spiritul, iar dacă instruirea didactică se face – și se
face întocmai – atunci latura spirituală, credinţa, rămâne în afara instruirii și
preocupării copiilor”14.
Anul 1952 aduce o oarecare clarificare prin trimiterea de către Sf. Sinod,
în întreg cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, a unei „Programe analitice
13

O notă a Securităţii Cluj din 13 noiembrie 1948 menţiona: „Oficiile protopopești și
parohiile […] au primit o circulară în care se dau instrucţiuni preoţilor ca să înceapă
imediat predarea religiei în afara școlii. Aceste cursuri vor fi ţinute în biserici, în casa
parohiilor sau în altă casă bisericească”. ANIC, fond DGP, dosar nr. 75/1946, f. 213,
apud. Adrian Nicolae Petcu, op. cit. în loc. cit. , p. 704.
14
AAC, dosar IV–6–939, apud. Fabian Seiche, Aspecte din Eparhia Clujului în timpul
regimului comunist, lucrare de licenţă inedită, pp. 36-37.
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cu subiectele catehezelor, ciclul I și II”15. Aceasta însă n-a fost nici pe de parte
suficientă pentru a sistematiza și înlesni desfășurarea orelor de cateheză în
cadrul bisericii, lucru ce rezultă cu limpezime din ceea ce s-a întâmplat în anii
1958-1959 la Cluj.

„Procesul catehizaţiei” din 1958-1959
Vom încerca, în cele ce urmează, să urmărim firul evenimentelor care au
alcătuit așa-numitul „proces al catehizaţiei” din anii 1958-1959, în care până la
urmă au fost acuzaţi și condamnaţi – cu consecinţe tragice – pr. Liviu Galaction Munteanu și pr. Ioan Bunea. El a constituit probabil punctul culminant –
cel mai acut și dureros – din cadrul conflictului surd dus între regimul politic
ateu și Biserică pe tema educării religioase a copiilor. În demersul nostru ne
vom folosi pe de o parte de dosarele de Securitate pe care le-am avut la dispoziţie16, pe de altă parte de materialele bio-bibliografice existente (edite sau
inedite). Vom privi, desigur, cu multă circumspecţie documentele provenite
din arhivele Securităţii, ca reprezentând prin excelenţă filtrul și punctul de
vedere al unui sistem represiv împotriva celor pe care-i considera dușmani și
căuta să-i anihileze nu doar fizic, ci mai ales moral și spiritual. Ele totuși nu
pot fi ocolite din orice demers istoric și, folosite cu discernământul necesar,
pot constitui surse importante de informaţii.
Deoarece celor doi părinţi le-au fost dedicate numeroase studii ce pun
în valoare atât parcursul biografic, cât și contribuţia lor știinţific-teologică17,
15

Cf. ordinul 22 606/951, în AAC, dosar IV– 6–939. Despre acest aspect şi despre
încercările de catehizare făcute în Eparhia Clujului în cursul anilor ’50, v. și studiul
lui Călin Emilian Cira, „Fragmente din istoria catehezei în Episcopia Clujului între
anii 1950-1958”, în Arhiva Someșană, seria III, XIV, Năsăud, 2015, pp. 298-299.
16
În arhiva CNSAS am studiat dosarul informativ al pr. Liviu Galaction Munteanu –
Fond Informativ, Dosar 2704, 2 volume (după care am obţinut copii de la pr. Bogdan
Ivanov); dosarul informativ al pr. Ioan Bunea – Fond Informativ, Dosar 002240 (copii
prin d-l Ionuţ Chira); am avut acces totodată la dosarul penal al celor doi – Fond
Penal, Dosar 542, 4 volume – precum și la alte dosare (de pildă recursul în anulare),
puse la dispoziţie de d-l Cătălin Bia. Tuturor le mulţumesc pentru bunăvoinţă.
17
Pentru biografia pr. Liviu Galaction Munteanu, v. studiul lui Olimpiu Nicolae
Benea, „Pr. prof. dr. Liviu Galaction Munteanu – reper biografic și știinţific în spaţiul
biblic românesc”, în Anuarul XVIII (2014-2015) al Facultăţii de Teologie Ortodoxă
din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, pp. 43-74, care
cuprinde și o listă cvasi-exhaustivă a lucrărilor știinţific-teologice ale părintelui. Tot
pentru biografia părintelui, v. Alexandru Moraru, „Viaţa și activitatea Pr. prof. dr.
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ne vom opri aici doar asupra câtorva momente reprezentative care să ne ajute
să înţelegem felul în care erau percepuţi de puterea politică. Este vorba cu
precădere de pr. Liviu Galaction Munteanu, care prin natura funcţiei ocupate
și prin anvergura personalităţii sale a constituit un „magnet” pentru organele
de Securitate încă de la instaurarea regimului comunist. Din punct de vedere
informativ, datele despre pr. Ioan Bunea sunt mult mai restrânse, la CNSAS
existând un singur dosar informativ care acoperă o scurtă perioadă de 4-5 ani
de după ieșirea părintelui din detenţie.
a) Părintele Liviu Galaction Munteanu în dosarele Securităţii
– câteva repere
În primul rând, era cu neputinţă ca părintele Liviu Munteanu să scape de
vigilenţa Securităţii din pricina articolelor sale vehement anti-comuniste, anti-materialiste și anti-sovietice pe care le-a publicat între anii 1936-1944, mai
ales în revista Viaţa Ilustrată, editată de episcopul Nicolae Colan. Cu toate că
nici măcar securiștii nu reușesc să-i atribuie vreo afiliaţie politică (deși erau
maeștri în a o inventa chiar atunci când ea lipsea cu desăvârșire)18, totuși natura și tonul scrierilor sale apologetice îi atrag de la bun început faima de „vârf
de lance” al rezistenţei anti-comuniste clujene19. „Până astăzi în discursurile
Liviu Galaction Munteanu – martir al Bisericii și al Neamului”, în Anuarul IV (19961998) al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, Arhidiecezană Cluj, Cluj-Napoca, 2000, pp. 15-36. Studiul cuprinde și mărturiile copiilor
părintelui Liviu Galaction despre tatăl lor, precum și hotărârea de casare, din 1996,
a condamnării sale. În ceea ce privește activitatea știinţific-teologică a părintelui Liviu Galaction, v. Ioan Chirilă, „Studiile vechitestamentare la Academia/Institutul
Teologic din Cluj 1924-1952. Vechiul Testament și creștinismul în opera pr. prof. dr.
Liviu Galaction Munteanu (1898-1962)”, în Anuarul XVIII…, ed. cit. , pp. 11-22, și
Stelian Tofană, „Biblistul-martir: Liviu Galaction Munteanu – o contribuţie la dezvoltarea teologiei biblice românești”, în ibid. , pp. 23-42. Pentru biografia părintelui
Ioan Bunea, sursa principală o constituie volumul de memorii al părintelui, intitulat Memorial, Limes, Cluj-Napoca, 2015. Pentru contribuţia sa știinţific-teologică, v.
Stelian Tofană, „Părintele Ioan Bunea – dascăl și teolog”, în Anuarul XVIII…, ed.
cit. , pp. 135-148.
18
În toate fișele sale de Securitate, la capitolul „activitatea politică din trecut” este
notat „nu a făcut”. Părintele însuși va nega cu vehemenţă, în cadrul declaraţiilor de la
anchetă, orice încercare a Securităţii de a-i atribui vreo încadrare politică.
19
Articolele sale anti-comuniste vor constitui un subiect îndelung discutat în cadrul
anchetelor. Un lucru interesant de remarcat este că pentru Securitate, acuzaţiile de
anti-comunism, anti-materialism și anti-semitism sunt puse aproape constant în
„aceeași oală”, lucru pe care părintele Liviu Galaction îl va sancţiona prompt: își va
asuma deschis acuzaţia de anti-comunism, însă niciodată pe cea de a fi fost antisemit.
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sale totdeauna scoate în relief expresiile «lupta neamului românesc» și a «Bisericii neamului românesc»”, constată o notă a Securităţii din 3 noiembrie 1952,
identificând vina neverosimilă că termeni ca „neamul românesc” și „Biserica
neamului” constituie expresii ale „otravei naţionaliste”20.
Odată cu transformarea Academiei Teologice din Cluj în Institut Teologic,
în anul 1948, pr. Liviu Galaction Munteanu devine rector. Atitudinea sa rămâne
consecventă cu cea avută întreaga sa viaţă: păstrează o linie demnă, de promovare
a intereselor Bisericii și de cultivare a spiritului pastoral-misionar în rândul studenţilor teologi, în vederea pregătirii lor pentru preoţie într-un context politic frământat și advers. Deplin conștient de situaţia în care se afla Biserica odată cu noul
regim venit la putere, părintele nu înţelege să facă rabat de la cerinţele vocaţiei sale
de slujitor al altarului și de profesor de Teologie. Pe de altă parte, dă dovadă și de
mult discernământ, încercând să nu provoace cu nimic organele statului. Îi sfătuiește pe profesorii institutului „să-și scrie cursurile, să nu vorbească nimic decât
ceea ce au scris, pentru a avea întotdeauna ca act justificativ […] și a nu aduce prejudicii Institutului”21. Înscrierea lui, în anul 1948, în Frontul Plugarilor face parte
din aceeași strategie de „adormire” a vigilenţei Securităţii, lucru pe care aceasta
nu-l scapă din vedere: „De la instaurarea regimului de democraţie populară în ţara
noastră, Munteanu Liviu a refuzat orice colaborare cu regimul sub pretextul că nu
a făcut niciodată politică. În anul 1948 […] a intrat în frontul Plugarilor, unde însă
nu a depus niciun fel de activitate”22. În ciuda discreţiei sale și încercărilor de a se
feri – pentru binele Institutului – să dea vreun prilej regimului să-l „agaţe”, Securitatea era extrem de circumspectă în ceea ce îl privește. Descrierea pe care i-o face
este elocventă: „Are o atitudine dușmănoasă faţă de regimul actual. El este centrul
reacţiunii care există la Teologie. Nu s-a observat însă până în prezent vreo manifestare făţișă contra regimului. Caută să se abţină de la orice fel de manifestaţii
contra regimului democratic, fiind foarte prudent. Este omul cel mai de încredere
al Episcopului Nicolae Colan”23.
„Î: Precizează dacă înainte de 23 august ai scris și publicat articole cu caracter anticomunist, antimaterialist și împotriva evreilor? R: Nu am scris și publicat niciun articol
în care să fiu împotriva evreilor. Recunosc faptul că înainte de 23 august 1944 am
scris articole care au avut conţinut anticomunist și antimaterialist”. ACNSAS, Fond
Penal, Dosar 542, vol. 1, f. 42v.
20
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 2704, vol. 1, ff. 3-4.
21
Ibid. , f. 93v.
22
Ibid. , vol. 2, f. 7. Același lucru îl observăm și dintr-o notă din 9 mar. 1951, sursa
Titus: „Rectorul Munteanu nu a luat cuvântul la nicio ședinţă sindicală când a fost
vorba de vreo problemă politică. Nu a ţinut nicio conferinţă cu caracter politic la
Centrele de Îndrumare preoţești și a ales numai temele religioase”. Ibid. , f. 53.
23
Ibid, vol. 1, f. 98.
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În contextul dinamicii dintre Părintele Liviu Galaction Munteanu și Securitate, un episod interesant se consumă atunci când părintele, înţelegând
că se duceau eforturi intense pentru infiltrarea Institutului Teologic cu informatori, le ţine studenţilor un discurs fulminant prin care îi conștientizează
asupra acestui pericol și îi însufleţește să strângă rândurile în jurul Bisericii și
al facultăţii, pentru a putea face faţă noului val distructiv. „În institutul nostru
se găsesc 3 grupuri de studenţi teologi: prima grupă și aceștia sunt cei mai puţini, sunt studenţi serioși, adevăraţi preoţi de mâine în care putem conta. […]
A treia grupă și aceștia sunt cei mai periculoși, sunt uneltele «Securităţii», care
în calitate de informatori duc toate știrile care pot duce la desfiinţarea noastră
ca institut. Noi trebuie să descoperim pe acești studenţi și să-i îndepărtăm, or
acest lucru îl putem face dacă toţi îmi veţi fi în jurul meu și îmi veţi da concursul. Până atunci fiecare să fiţi atenţi ce vorbiţi și în special să fiţi solidari.
Solidaritatea noastră va fi singurul lucru care ne va menţine”24. Ca urmare a
acestei informaţii se intră în alertă maximă și intervine însăși Direcţiunea Generală a Securităţii, certând organele de la Cluj pentru lipsă de profesionalism
și deconspirare. În vederea contracarării acuzaţiei de infiltrare a Teologiei, se
hotărăște prompt „crearea a încă unui informator calificat din rândul profesorilor și a doi informatori din rândul studenţilor”25. De altfel, întreg dosarul
părintelui relevă dispreţul său faţă de informatori, intransigenţa faţă de ei și
chiar perspicacitatea în a-i depista. Un moment demn de semnalat și oarecum amuzant este cel în care îl confruntă deschis pe unul din informatorii
săi „principali”, care a contribuit semnificativ nu numai la demiterea sa din
Institut, ci și la creionarea unei imagini mai negative decât era cazul în ochii
Securităţii, precum și la arestarea sa26.
După cum rezultă din dosar, dramatice (și extrem de triste) sunt și evenimentele legate de desfiinţarea Institutului de la Cluj, însă nu este aici locul
pentru a insista asupra lor. Deși era rector și teolog de marcă, părintele nu este
mutat (spre deosebire de alţi profesori de la Cluj) la Institutul Teologic de la
Sibiu, exclusiv din cauza „atitudinii lui antidemocratice”27. Pentru a fi sigură
că o eventuală mutare a sa la Sibiu nu se va realiza, Securitatea chiar îi înscenează – cu două zile înainte de comasarea celor două Institute – un proces
legat de un aparat de radio pe care și l-ar fi însușit ilegal. Până la urmă – rămas pe din afară – părintele este trimis ca preot slujitor în parohia Bistriţa II,
„Sfinţii Trei Ierarhi”, la 15 septembrie 1952. Își va continua și acolo activitatea
de slujitor, dar și pe cea de mărturisitor și apologet al credinţei în faţa asaltu24

Ibid, vol. 1, f. 27.
Ibid, vol. 1, f. 25.
26
V. ibid, vol. 2, f. 87v.
27
Ibid, vol. 2, f. 8.
25

55

Preoți din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în temnițele comuniste

lui ateist-materialist, cu aceeași consecvenţă și dedicare exemplară. Desigur,
odată cu mutarea sa, Securitatea ia măsuri prompte și elaborate pentru a-l ţine
sub o cât mai strictă supraveghere, recrutând pentru aceasta cel puţin trei noi
informatori.
b) Desfășurarea evenimentelor legate de „programa analitică” de cateheză
Pentru a ajunge însă la subiectul ce ne interesează, părintele Liviu Galaction se întoarce la Cluj la puţin timp după instalarea Episcopului Teofil
Herineanu la Cluj (decembrie 1957). Încercând să reînvioreze viaţa duhovnicească și misiunea în urbea clujeană, noul episcop caută să adune în jurul lui
oameni energici și capabili, iar unul dintre ei este și părintele Liviu Galaction,
care este numit la 1 iunie 1958 vicar administrativ al eparhiei. Venirea sa însă
nu va fi defel binevenită de Securitate, iar șederea sa va fi din păcate foarte
scurtă. Evenimentele legate de procesul ce a dus până la urmă la arestarea și
moartea sa se desfășoară în vara și toamna anului 1958, într-o succesiune extrem de rapidă. La începutul lunii august 1958 are loc o ședinţă a Permanenţei
Consiliului eparhial care hotărăște organizarea unei conferinţe cu protopopii
eparhiei, care să aibă ca ordine de zi: 1. întărirea unirii dintre greco-catolici
și ortodocși, 2. combaterea sectelor religioase, 3. organizarea parohiilor. Conferinţa, prezidată de episcopul Teofil și desfășurată în prezenţa inspectorului
Nenciu și a împuternicitului departamentului pentru culte, Enea Augustin,
are loc în data de 20 august. La punctul doi, pentru a preîntâmpina și contracara activitatea sectară, se hotărăște organizarea de cateheze religioase cu
credincioșii, în cadrul prevăzut de lege (sâmbăta de la 14. 00 până duminica la
14. 00), precum și organizarea de misiuni speciale în centrele cele mai afectate de sectari. Referitor la catehizare, protopopul Huedinului remarcă lipsa de
manuale care să-i ajute pe preoţi în acest demers. „Avem omul cu știinţă care
să vă pună la dispoziţie acest material”, răspunde episcopul Teofil Herineanu arătând cu mâna spre părintele Liviu Galaction Munteanu28. La observaţia
unuia dintre protopopi referitor la legalitatea demersului, episcopul Teofil Herineanu „a răspuns categoric: «Precum alte culte au dreptul să facă catehizaţie,
și noi avem dreptul acesta»”29.
28

Această informaţie provine dintr-unul din interogatoriile de la ancheta părintelui
Liviu Galaction și, ca toate declaraţiile de la anchetă, trebuie privită cu cuvenita circumspecţie.
29
Ibid, vol. 2, f. 42. În cursul anchetei, părintele va mai fi întrebat despre motivele
acestei afirmaţii a episcopului referitor la dreptul altor confesiuni de a face cateheză.
Fără a da alte detalii, el doar descrie experienţa proprie din timpul păstoririi în Bistriţa: „din constatarea personală că la Bistriţa, copiii de religie evanghelică se adunau
dumineca după masă la biserică și de acolo erau luaţi de preot și duși la casa parohială
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După conferinţă, câţiva protopopi îi solicită părintelui Liviu Galaction să
bată la mașină toate informaţiile privind catehizarea credincioșilor, pentru a-i
putea instrui cât mai eficient pe preoţi. Cererea este discutată și aprobată la următoarea Ședinţă a Permanenţei, iar părintele Liviu Galaction trece la aplicarea ei. Pentru aceasta, îi solicită părintelui Ioan Bunea, profesor la Seminarul
Teologic din Cluj, recunoscut pentru competenţa sa pedagogică, să redacteze
două programe de catehizare, una destinată copiilor și una adulţilor30. În câteva zile părintele Bunea redactează programa destinată copiilor, pe trei cicluri
de vârstă31, iar după o săptămână definitivează și programa adresată adulţilor.
Având lucrările, părintele Liviu Galaction trece – cu aprobarea Permanenţei
eparhiale – la difuzarea lor către protopopiate, printr-o adresă din 3 septembrie 1958. „În adresă le făceam cunoscut că le trimitem «Programa analitică»
a lecţiilor catehetice de la cursul primar pe anul 1958/1959 și le ordonam să
multiplice și să difuzeze pentru toţi preoţii din protopopiat de urgenţă această
programă, pentru ca învăţământul catehetic să se poată organiza și funcţiona
unitar în toate parohiile noastre. Preoţii să fie îndrumaţi a-și face schiţa la toate lecţiile ţinute. Lecţiile să se ţină sâmbăta după masă ori duminecă înainte
unde făceau catehizaţia. Ei mergeau în mod regulat și chiar se deplasau de la biserică
la casa parohială în coloană, doi câte doi”. (f. 33)
30
Părintele Ioan Bunea fusese student al părintelui Liviu Galaction Munteanu la Academia Teologică din Cluj (între anii 1926-1930), iar în perioada anilor 1948-1952, cât
părintele Liviu Galaction a fost rector al Institutului Teologic, părintele Bunea îi fusese lector. Referitor la competenţa părintelui Bunea și la motivele ce l-au determinat
pe părintele Liviu Galaction să-i solicite redactarea programei catehetice, acesta din
urmă declara la unul din interogatorii: „Bunea Ioan, știut că a funcţionat preot, profesor de religie în Năsăud și Cluj, în episcopie era socotit între cei mai buni cateheţi
pe care îi aveam”. ACNSAS, Fond Penal, Dosar 542, vol. 1, f. 39V.
31
Ciclul I, destinat claselor 1 și 2; Ciclul II – clasele 3, 4; Ciclul III – clasele 5, 6. În
redactarea programei, părintele Bunea folosește „Cartea de învăţătură de la București
și Catehismul din Sibiu […] după îndrumările indicate de mine [L.-G. M.] și ţinând
cont de regulile pedagogice și crede că sunt corespunzătoare”. Ibid. , ff. 36-36v. Trebuie spus aici că „faimoasele” programe de cateheză cuprind de fapt doar 4 pagini cu
titlurile unor lecţii menite să transmită cunoștinţe religioase elementare pe înţelesul
și la nivelul copiilor. Securitatea insistă însă cu fiecare prilej să le numească „programe analitice pentru anul școlar 1958-1959”, pentru a le da o cât mai mare gravitate și
a evidenţia natura lor subversivă, de substituire a învăţământului de stat și introducere ilicită a religiei în școală. De altfel, denumirea de „programă analitică” este dată
acestor schiţe doar cu prilejul trimiterii lor la protopopiate, părintele Liviu Galaction
mărturisind că a pus acest nume dintr-un reflex datorat îndelungii lui activităţi profesorale, iar nu din vreun plan prestabilit.
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de Liturghie, la latitudinea preoţilor”32. Într-una din declaraţiile de la anchetă,
părintele spune că după expedierea programei a venit la el consilierul Iuliu
Goșescu care i-a spus că „în lege nu se vorbește de catehizarea copiilor și s-ar
putea să avem neplăceri”. „Am făcut-o și nu mai avem ce face”33, a venit răspunsul simplu al părintelui.
Cinci dintre protopopiate aplică această directivă, însă în șapte dintre ele
programa nu mai apucă să fie difuzată din cauza a două situaţii aparent nesemnificative petrecute în protopopiatul Năsăud: preotul Cornel Briciu din
Tăure merge cu programa la directorul școlii din sat, cerându-i pe elevi pentru
a face cateheză cu ei în curtea școlii, iar preotul Dumitru Hanţiu din Romuli
merge cu programa la Sfatul Popular pentru a vedea cum poate fi pusă în
aplicare. Din cauza acţiunii imprudente a celor doi preoţi, datorate probabil
unei râvne lipsite de experienţă, se declanșează un mare scandal. Autorităţile
intră în alertă, se găsește prilejul perfect pentru a lovi atât persoana părintelui
Liviu Galaction, cât și Biserica în ansamblu și încercarea ei de educare creștină
a tinerilor. Repercusiunile se manifestă aproape imediat. La prima sa anchetă,
părintele Liviu Galaction declară: „după ce au fost sesizate autorităţile de stat,
a venit la mine episcopul Herineanu Teofil și mi-a spus că o să avem neplăceri
din cauza felului cum s-au aplicat programele de catehizare”34. Ca o primă
măsură, în cursul lunii octombrie programele sunt retrase din toate parohiile
eparhiei. Era însă prea târziu.
c) Arestarea și ancheta Părintelui Liviu Galaction Munteanu
În ziua de 21 noiembrie 1958, de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului,
părintele Liviu Galaction este arestat. Primul contact cu Securitatea se dovedește dur și brutal, specific instituţiei ce își exercita dominaţia asupra adversarilor prin intimidare și violenţă maximă. Părintele, deși trecut de 60 de
ani, îi face faţă cu bine. Evident că declaraţiile din anchetă nu atestă explicit
această duritate, ea însă poate fi cu ușurinţă distinsă „printre rânduri”. Avem
astfel o serie de trei prime interogatorii, în fapt unul singur despărţit formal
în 3 pentru a da o aparenţă de „umanitate”, care se desfășoară pe parcursul
întregii nopţi dinspre 21 spre 22 noiembrie35. În principiu, părintele descrie
32

ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 2704, vol. 1, ff. 38.
Ibid. , f. 39.
34
Ibid. , f. 39.
35
Conform proceselor verbale, primul interogatoriu începe la ora 21. 30 și se termină
la ora 1. 30 noaptea, cel de-al doilea începe la 1. 30 și se termină la 7. 30, iar cel deal treilea începe la 8. 45 și se termină la 10. 00. Anchetatorul penal – responsabil de
altfel cu întreaga anchetă a „procesului catehizaţiei” – este locotenentul de securitate
Constantin Murăreţu.
33
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evenimentele legate de adoptarea programei de catehizare, fără a face concesii
anchetatorilor prin adoptarea unui ton de auto-demascare. Se exprimă simplu
și demn (dincolo de limba de lemn dictată de anchetatori), încât aproape ai
impresia că răspunsurile sunt date „pentru posteritate”, adică având conștiinţa
că ele vor rămâne ca documente istorice. Încearcă să le explice că „programa”
era menită a fi pusă în aplicare în biserică, nu în cadrul școlii, în orele prevăzute de Sfântul Sinod, și că nu a avut intenţia și nici măcar cunoștinţa că prin
ceea ce face încalcă legile statului. Totodată caută să le arate anchetatorilor
că el a acţionat în conformitate cu hotărârile Conferinţei cu protopopii, luate
într-un cadru perfect legal și la iniţiativa Episcopului Teofil Herineanu, cu
încuviinţarea tuturor celor prezenţi, inclusiv a împuternicitului pentru culte36.
Desigur, încercările sale cad pe urechi surde, pentru că vinovatul era deja stabilit și trebuia doar făcut să-și recunoască încadrarea juridică a vinovăţiei. În
acest sens, cel mai interesant dintre interogatorii este „al doilea” din cele trei,
care se desfășoară noaptea pe parcursul a șase ore și care se încheie printr-un
proces verbal de numai 3 file, în care părintele își recunoaște și asumă „vinovăţia”. Ne putem doar imagina presiunile la care va fi fost supus. Iată câteva
rânduri reprezentative:
„Î: Declară ce prevede Constituţia R. P. R. și legile în vigoare, cu privire la
raporturile dintre biserică și școală?
R: Constituţia R. P. R. și legile în vigoare prevăd că școala este despărţită
de biserică și interzic studierea religiei în școală ca disciplină de învăţământ
sau mai bine zis nu prevăd studierea religiei în școală.
Î: Cine are dreptul de a scoate sau a introduce o disciplină de studiu din
și în școală și de a întocmi și difuza programe analitice privind studierea unei
discipline?
R: Dreptul de a scoate sau introduce o disciplină în școală și de a întocmi
și difuza programe analitice privind studierea unei discipline îl are numai Ministerul Învăţământului și Culturii prin departamentul de resort.
Î: Cine ţi-a dat d-tale dreptul și încuviinţarea să iniţiezi, să redactezi și să
difuzezi «Programa Analitică» a lecţiilor catehetice de la cursul primar pe anul
școlar 1958/1959?
36

Acest lucru, ce corespundea de altfel întrutotul realităţii, poate fi citit și în dispunerea de trimitere în judecată din 13 aprilie 1959, unde – fără niciun contra-argument
– îi este însă imputat drept o încercare de a se disculpa de vină: „Vrând să scape de
răspunderea faptelor sale, în cursul anchetei, învinuitul Munteanu Liviu Galaction
a încercat să arunce vinovăţia care îi aparţine pe seama conferinţei cu protopopii și
a consiliului eparhial și să se identifice cu biserica”. Fond Penal, Dosar 542, vol. 1, f.
123.
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R: Nu mi-a dat niciun for competent dreptul și încuviinţarea ca să iniţiez,
să redactez și să difuzez «Programa Analitică» a lecţiilor catehetice de la cursul primar pe anul școlar 1958/1959.
Î: Arată scopul pentru care ai iniţiat, redactat și difuzat «programa analitică» […], atât timp cât nu aveai acest drept și în școală nu era ca obiect de
studiu această disciplină?
R: Am iniţiat, redactat și difuzat «Programa analitică» a lecţiilor catehetice de la cursul primar pe anul școlar 1958/1959 cu scopul de a face educaţia
religioasă a copiilor (s. Securităţii)”37.
După acest prim șoc al contactului contondent cu ancheta, părintele ajunge în arestul Securităţii, de unde găsim în dosarul lui câteva note extrem de
interesante. Ele sunt redate ca niște confidenţe făcute de părintele, de departe
cele mai personale din tot cuprinsul dosarului, însă nu e defel limpede care
e contextul în care le face sau faţă de cine. Nu sunt semnate cu vreun nume
de informator, apar cu titlul simplu de „Notă”, iar la final poartă doar semnătura maiorului de Securitate Gruia Manea. E greu de înţeles dacă reprezintă
discuţii cu un informator anume sau înregistrări din celulă (deși nu apar sub
formă de înregistrări), dar chiar și în aceste condiţii, e aproape imposibil de
înţeles cui să se fi destăinuit părintele în așa măsură și atât de repede (la două
zile după anchetă). De aceea, și asupra lor trebuie să ne aplecăm cu destulă
circumspecţie, deși informaţiile sunt de cea mai mare importanţă.
Astfel, conform acestor note, iniţiativa legată de catehizare nu a fost defel una întâmplătoare, ci dimpotrivă, a făcut parte dintr-un demers mult mai
amplu și de anvergură, gândit de la Centru și menit să aibă efecte nu doar în
Eparhia Clujului, ci chiar la nivelul întregii Patriarhii. Ele arată că părintele,
dar și forurile superioare ale Bisericii, înţelegeau perfect care era miza legată
de educarea religioasă a tinerilor și de războiul surd dus între Biserică și regimul totalitar ateu. Deși nu putem verifica veridicitatea acestor note, ele sunt
în mod evident consecvente cu convingerile intime ale părintelui referitor la
natura spirituală demonică a comunismului și a politicii dusă de stat. „Numitul arată că timp de 14 ani, s-a dus o luptă tăcută între biserică și stat, arătând
că deznodământul trebuia să se întâmple, deoarece conducătorii statului cât
și politica partidului comunist, văd în biserică și reprezentanţii ei, pe cei mai
mari dușmani. Scopul său, cât și al majorităţii reprezentanţilor bisericii, este
de a arăta dreptcredincioșilor adevărata stare a lucrurilor, de a-i face să strângă
rândurile în jurul bisericii și a-i aduce pe calea credinţei în Dumnezeu pe acei
care s-au depărtat de la această cale. […] Este conștient că feţele bisericești nu
sunt agreate de conducătorii statului, dar la rândul lor aceste feţe bisericești
37

ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 2704, vol. 1, ff. 40-41.
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caută să arate oamenilor că tocmai acești aprigi prigonitori ai bisericii sunt
factorii răului infiltrat între oameni și factori principali în nenorocirile ce s-au
întâmplat și se întâmplă în omenire”38.
În acest context al luptei duse de comuniști pentru a pune stăpânire asupra conștiinţelor și sufletelor oamenilor, rolul educaţiei religioase a copiilor
se dovedește a fi crucial. Atât părintele, cât și securiștii, conștientizează perfect acest lucru: „Dânsul ca vicar și slujitor al bisericii timp de 35 ani, a
socotit de cuviinţă că singura salvare este aceea ca biserica să înceapă a se
ocupa de educarea copiilor și ocupându-se de această problemă, vor putea
mai ușor să atragă populaţia (părinţii copiilor) de partea bisericii, pe calea
credinţei(s. Securităţii)”39.
În cuprinsul lor, notele prezintă informaţii suplimentare ce completează
imaginea despre desfășurarea evenimentelor. Aflăm astfel că încă înainte de
conferinţa preoţească, preasfinţitul Teofil Herineanu și părintele Liviu Galaction, „având locuinţa în aceeași casă […], au dezbătut această problemă în
amănunţit”40. Iniţiativa fusese a episcopului, care în calitate de păstor era cu
precădere interesat de problema catehizării copiilor, considerând-o prioritară
în misiunea Bisericii: „Numitul arată că în această problemă i-a stat într-ajutor episcopul clujean, deoarece de fapt această problemă constituia cu totul
dorinţa respectivului episcop și de la început a fost propunerea [lui]”41. Se
pare însă că totul făcea parte dintr-un plan mult mai amplu de implementare
a unui program naţional de catehizare a copiilor, și chiar de încercare de (re)introducere a religiei în școală, având sprijinul patriarhului Justinian și al altor
episcopi importanţi din ţară. În acest sens, Clujul ar fi funcţionat ca un fel
de loc experimental, ca un spaţiu de testare a reacţiilor autorităţilor, iar dacă
rezultatele ar fi fost pozitive, s-ar fi trecut la aplicarea lui și în restul eparhiilor.
„Înainte de a pune respectiva problemă (despre educarea copiilor) în cadrul
ședinţei consistoriale, numitul episcop i-a dat să înţeleagă că de partea sa este
și înalt preasfinţitul patriarh al României, Iustinian, dar că această problemă
trebuie să fie trecută sub tăcere, deoarece constituie un secret al bisericii și
înalt preasfinţitul patriarh nu este văzut bine de conducătorii statului și în
special de către C. C. al P. M. R. , însă l-a asigurat de sprijinul său când va fi
timpul. La fel numitul episcop i-a confiat că această problemă la rândul ei va
fi cunoscută și de către ceilalţi episcopi din ţară, însă ca punte de încercare se
va pune în aplicare în cuprinsul regiunii Cluj și dacă va reuși apoi în întregime
38

Ibid. , f. 55.
Ibid. , f. 54.
40
Ibid. , f. 53.
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Ibid. , f. 57.
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în cadrul tuturor episcopiilor din ţară, apoi se va extinde și în școli, la fel cum
a fost în trecut în cadrul învăţământului”42. În alt loc găsim și modul în care
s-ar fi realizat trecerea orelor de religie în învăţământul de stat. Sublinierea
Securităţii relevă gradul de importanţă acordat subiectului: „Dacă rezultatele
ar fi fost bune, de care toţi erau siguri, după scurt timp, prin intermediul
părinţilor copiilor, urma să se facă propuneri prin diferite memorii, către
conducătorii statului, pentru a se înfiinţa în cadrul școlilor din nou orele
de predare a religiei”43.
În cadrul întâlnirilor de dinaintea conferinţei cu protopopii, cei doi ar fi
discutat modul în care să pună în aplicare cu succes programul de catehizare,
anticipând inclusiv eventualele contra-reacţii din partea puterii de stat. Din
punct de vedere teoretic, trebuia asigurat fundamentul juridic legal al demersului: „De la bun început au prevăzut că vor avea dificultăţi cu organele conducătoare ale statutului, dar pentru a se pune la adăpost, au fost înţeleși ca să
pună paravan un decret dat de conducătorii statului în anul 1948, prin care se
spune că biserica are voie să se îngrijească de educarea credincioșilor”44. O altă
măsură practică de protecţie, ce dovedește luciditatea lor în a aprecia starea de
fapt a lucrurilor, a fost să evite discuţiile cu preoţii cunoscuţi drept informatori: „La început vlădica l-a chemat și în urma discuţiilor au căzut de acord să
se ferească de unii preoţi din cadrul unor parohii despre care au știut că sunt
informatori ai partidului și ai securităţii locale”45.
În cadrul conferinţei propriu-zise, părintele Liviu Galaction le-ar fi arătat
protopopilor cum poate fi pus în aplicare programul de cateheză astfel încât să
nu stârnească împotrivirea învăţătorilor. Acest lucru ar putea fi adevărat, luând în considerare că „neregulile” ce au dus la izbucnirea întregului „scandal”
s-au petrecut în protopopiatul Năsăud, iar de la conferinţă a lipsit tocmai protopopul Năsăudului. Însă nu am găsit documente prin care să confirmăm o
altă informaţie, conform căreia părintele ar fi mers la ședinţe în fiecare protopopiat, pentru a arăta preoţilor „cum trebuie atrasă populaţia către biserică”46
(înţelegându-se probabil prin aceasta cum trebuie pusă în aplicare programa
de cateheză atât cu copiii, cât și cu adulţii).
Un alt detaliu prezent în note ne relevă că aproximativ cu două săptămâni
înainte de arestare, părintele Liviu Galaction și episcopul Teofil l-ar fi vizitat
pe patriarhul Iustinian la București, prilej cu care au discutat despre problema
42

Ibid. , f. 58.
Ibid. , f. 54.
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Ibid. , ff. 53-54. Se are probabil în vedere tocmai declaraţia Ministrului Învăţământului, Gheorghe Vasilichi, citată anterior.
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Ibid. , f. 67.
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catehizării. Patriarhul i-ar fi asigurat încă o dată nu doar de sprijinul său, ci
și de cel al mitropoliţilor Nicolae Bălan și Justin Moisescu. Totodată, la puţin
timp după aceasta mitropolitul Nicolae Bălan ar fi făcut o vizită la Cluj cu un
pretext formal, însă având ca scop tocmai discutarea modului în care se poate
aplica programul de cateheză, „deoarece în felul acesta autorităţile de stat își
vor slăbi presiunea executată cu ocazia arestărilor făcute la Patriarhie”47.
În ceea ce privește atitudinea părintelui Liviu Galaction referitor la arestarea sa și la toată situaţia dramatică prin care trecea, observăm două lucruri
importante. Pe de o parte, chiar la început părintele avea încă așteptări destul
de mari referitor la o eventuală eliberare a sa și la faptul că acţiunea Securităţii
se va întoarce împotriva ei înseși. „Arată că dacă se va ajunge la un proces este
de știut că cei care vor pierde vor fi însăși comuniștii […], deoarece numărul
credincioșilor ortodocși pe ţară este de 16. 000. 000 […] și că aceștia prin intermediul preoţilor din parohii, în curând își vor arăta nemulţumirea. Numitul arată că pentru prima dată în statul românesc, este arestat un vicar și dacă
se va intenta un proces nu se va intenta dânsului, ci direct bisericii și acest
fapt va pune în lumină proastă în cadrul opiniei mondiale, întreaga politică
comunistă a statelor socialiste”48. Era, în mod evident, o doză de nerealism în
aceste așteptări – firești la urma urmei – care supralicitau grija Securităţii faţă
de opinia publică, cât și capacitatea/putinţa de reacţie a Bisericii și credincioșilor. Părintele își va da în scurt timp seama de aceasta, după cum vedem din
notele ulterioare.
Speranţele sale se bazau însă și pe asigurările date de conducerea bisericească, mai ales de preasfinţitul Teofil. „După terminarea ședinţei [cu protopopii], episcopul Herineanu a stat de vorbă cu dânsul (vicar Munteanu) și
i-a spus să nu aibă teamă, deoarece catehizarea copiilor dacă va face vâlvă să
fie trecută drept o dispoziţie a sa personală, deoarece ca episcop [fost] unit,
conducătorii statului nu au să aibă curajul să se lege de el, deoarece va periclita
unirea”49. Atingem aici un punct delicat din întreg cursul analizei, și anume
cel al responsabilităţii și asumării episcopului Teofil în ceea ce privește procesul celor doi subalterni ai săi. După cum știm, părintele Ioan Bunea avea să-i
reproșeze până la sfârșit preasfinţitului faptul că nu s-a implicat în faţa autorităţilor pentru a bloca procesul, considerând că o simplă intervenţie a acestuia
ar fi dus la eliberarea lor50. Știm totodată însă și că părintele Bunea nu a aflat
nici de zbuciumul, nici de strădaniile făcute de episcop pentru a preîntâmpina
47
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condamnarea lor51. Tocmai de aceea problema este atât de delicată și de dificil
de abordat, mai ales pe baza unor declaraţii (luate la anchete interminabile și
abuzive) sau a unor note aflate în arhivele Securităţii – prin definiţie organul
represiunii de stat, construit pe intimidare, discreditare, dezinformare, manipulare a oricui și mai ales a adversarilor, dintre care oamenii Bisericii erau de
prim rang. Vom încerca totuși să oferim câteva puncte care sperăm să ajute
întrucâtva la limpezirea situaţiei.
Din declaraţiile de anchetă ale părintelui Liviu Galaction, reiese că legătura dintre el și episcop nu era una strânsă. Dacă ar fi să ne luăm doar după
ele, am putea chiar conchide că între cei doi a existat o falie. La o privire mai
atentă însă, constatăm două lucruri. Pe de o parte, părintele nu dă niciodată
vina pe preasfinţitul Teofil, ci doar arată că și acesta a făcut parte din întregul
demers și că și l-a asumat chiar oficial. Apoi, în tot cursul anchetei părintele
nu dă nicio informaţie esenţială referitor la episcop52, sau în orice caz nimic
din ceea ce securiștii nu știau deja. De pildă, la întrebarea anchetatorului referitor la relaţiile episcopului cu autorităţile de stat, părintele răspunde: „Nu am
purtat discuţii în acest sens cu episcopul Herineanu Teofil. Declar că acesta
nu ţine contactul cu Departamentul Cultelor, fapt imputat de către forurile
competente. De asemenea, împuternicitul Enea Augustin a fost în conflict cu
episcopul Herineanu Teofil, fapt pentru care îmi spunea că a întrerupt orice
legătură cu episcopul. Acest lucru mi l-a spus Enea Augustin fără să cunosc
motivele conflictului”53. În mod evident securiștii cunoșteau prea bine conflictele episcopului cu împuternicitul pentru culte, fapt dovedit și de reclamaţiile
pe care acesta le făcea referitor la atitudinea preasfinţitului Teofil și relaţiile
cu el54. Pe de altă parte, atitudinea reală a părintelui (dincolo de declaraţii)
51

V. mai jos.
„Reproșurile” la adresa lui fiind practic non-subiecte, ca de pildă că a introdus „ritul moldovean” adus de la Roman în dauna celui „ardelean”, că „a cerut preoţilor să
ţină predici cu ocazia oricărui serviciu religios (cununie, înmormântare) și nu numai
cu ocazia liturghiei”, că „a dus o acţiune de catehizare a copiilor, a adulţilor etc. , mult
mai intensă decât înaintea sa, având conflicte cu unii preoţi în acest sens”. ACNSAS,
Fond Informativ, Dosar 2704, vol. 1, f. 32.
53
Ibid. , f. 32.
54
În dosarul pr. Bunea se găsesc mai multe astfel de referate ale lui Enea Augustin, cel
mai important fiind cel din 14 noiembrie 1958. „După ședinţa de analiză a muncii
ţinută la București […], dar mai ales după scandalul cu faimoasa «Programă analitică», am sporit vigilenţa, examinăm legalitatea mișcărilor de personal etc. Acest lucru
a surprins pe episcop și a început să se plângă că i se fac șicane. În convorbirea din
11 noiembrie a. c. a trecut la ameninţări, spunându-mi că va reclama la București
[…]: «Să știi că nu mă cunoști încă. Eu știu să mă port și altfel, încât să se știe că nu
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poate fi văzută din notele pe care le-am citat deja, care dovedesc faptul că el
încerca cu multă abilitate și curaj să gestioneze cursul anchetei și să nu îl lase
să meargă în direcţia dorită de anchetatori, căutând de fapt să îl protejeze pe
episcop: „El a priceput jocul domnului anchetator, dar nu este persoana care
să divulge tot ceea ce știe, pentru a face rău episcopului și odată cu aceasta
multor persoane”55. „Numitul arată că aceste probleme dacă ar fi știute ar cauza mult rău episcopului și altor persoane, dar dânsul va căuta pe cât posibil
ca să ferească persoana vlădicului […], pentru faptul că această cauză a fost
comună și nu numai a lor, dar a fost o cauză pentru triumful creștinismului”56.
Sau, în alt loc: „Numitul arată că nu-l va trăda pe episcop și nu va arăta totul
cum știe, deoarece episcopul fiind mai departe liber se va putea ocupa și de
familia sa, în special de fiul său care-i doctor și de fiica sa care trebuie să termine medicina”57.
La scurt timp după arestare, părintele își dă seama de direcţia în care se
îndreptau lucrurile, cât și de faptul că eliberarea grabnică pe care o aștepta
era de fapt o falsă speranţă. Atitudinea lui în momentul conștientizării acestui adevăr crunt este exemplară, dovedind profunda sa asumare creștină, dispusă să meargă până la capăt în mărturisirea credinţei în Hristos. Cuvintele
sale scot la iveală conștiinţa unui om care știa că suferă pentru credinţă și
care își asuma explicit drama ca pe o jertfă martirică. Nu îţi este dat să întâlnești deseori astfel de cuvinte în dosarele Securităţii: „Nu îi este teamă că va
fi condamnat, dacă se va întâmpla aceasta, deoarece numele său va intra în
istoria creștinismului alături de ceilalţi martiri”58. Sau: „Numitul arată că se
socotește un martir ce suferă pentru cauza creștinismului, cauză pentru care
înghit orice.» I-am explicat că nu-i facem șicane, că nu-i prezentăm nimic să înghită,
dar că legalitatea va trebui totuși respectată. Cu privire la ameninţare, i-am răspuns
cuviincios că nu sunt de acord cu noua atitudine adoptată și că altfel nu se poate purta
cu organele de stat. […] Faţă de această situaţie, Vă rugăm să binevoiţi a aprecia și
a ne comunica […] deoarece subsemnatul sunt hotărât să nu mai fac nicio concesie și acest lucru va contribui la menţinerea unei situaţii încordate în raporturile cu
episcopul”. ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 002240, ff. 50-51. Nu ar fi exclus ca
întreaga arestare a părintelui Liviu Galaction să fie tocmai în contextul acestor relaţii
tensionate. Oricum, e limpede din rândurile de mai sus că Episcopul Teofil nu avea
absolut niciun credit la împuternicitul pentru culte (dimpotrivă), iar prin aceasta nici
la autorităţile de stat.
55
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 2704, vol. 1, f. 69.
56
Ibid. , f. 58.
57
Ibid. , f. 64.
58
Ibid. , f. 55.
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comunismul luptă pentru desfiinţarea ei [sic!]”59. Și, în fine, un alt citat la fel de
elocvent: „Pe dânsul nu-l mai interesează condamnarea, și vrea să fie până la
urmă credincios jurământului faţă de biserică. Dă exemplu că persoana sa este
plină de martiriu (glorie bisericească) la fel ca și a unor preoţi și slujitori din
București de la patriarhie, care tot pentru biserică au fost arestaţi. Arată că numele acestora cât și al său va figura în rândul credincioșilor pentru creștinism,
pentru care s-au sacrificat. Numitul arată că nu numai episcopul Herineanu și
dânsul, dar toţi acei ce au jurat să slujească biserica lui Hristos, sunt împotriva
comunismului, care caută să păgânească biserica”60.
d) Arestarea și ancheta Părintelui Ioan Bunea
Miezul anchetei părintelui se desfășoară în primele zile după arestare, iar
interogatoriile ulterioare (desfășurate pe parcursul mai multor luni) nu adaugă informaţii esenţiale la problemă61. Foarte curând în discuţii apare și numele
părintelui Ioan Bunea, în calitate de redactor propriu-zis al textului programelor de cateheză. Desigur că Securitatea cunoștea foarte bine desfășurarea
evenimentelor de la informatorii ei, așa că părintele Liviu Galaction este pus
în faţa faptului împlinit. Încearcă însă, evident fără succes, să-l disculpe pe
părintele Bunea, asumându-și în întregime iniţiativa și vina: „Recunosc faptul
că, fără să am o altă aprobare și din proprie iniţiativă, eu l-am chemat pe profesorul de la Seminarul Teologic Cluj – Bunea Ioan – și i-am spus să-mi facă o
programă analitică pentru catehizarea copiilor și a adulţilor, cuprinzând mai
multe cicluri de vârstă”62.
În planul Securităţii apare așadar noua sarcină de a-l aresta pe părintele
Ioan Bunea. Se vede însă că simpla redactare a patru pagini cu titlurile elementare ale unor lecţii de cateheză nu constituia nici chiar pentru Securitate
suficient pretext pentru condamnare, așa că se începe o acţiune informativă
intensă pentru a găsi noi probe incriminatorii pe baza cărora să poată fi arestat. Singura informaţie existentă la dosar se referă la o poezie pe care părintele
ar fi rostit-o în cancelaria Seminarului Teologic: „În casă cântă difuzorul/ La
ușă bate preceptorul/ În pod se suie colectorul/ În curte plânge muncitorul”63.
Pentru această poezie părintele avea să dea îndelungi explicaţii în cadrul
anchetelor de la Securitate, fiind considerată o dovadă cheie a atitudinii lui
59

Ibid. , f. 69.
Ibid. , f. 64.
61
Merită amintit aici că ancheta a fost întreruptă vreme de o lună, pentru că părintele
a fost adus în așa o stare de sănătate încât a fost necesar să fie operat la stomac. V.
ACNSAS, Fond Penal, Dosar 542, vol. 1, f. 19.
62
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 2704, vol. 1, f. 36.
63
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 002240, f. 36.
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dușmănoase faţă de ordinea de stat64. Până la urmă, pe 12 ianuarie 1959 se
face propunere pentru reţinerea părintelui și percheziţionarea locuinţei lui,
însă aprobarea propunerii poartă indicaţia expresă a șefului Direcţiei Regionale a MAI: „Să fie reţinut, dar la percheziţie să obţinem neapărat materiale compromiţătoare”65. Așadar, vinovăţia trebuia „neapărat obţinută”, atunci
când nu exista sau era cu semnul întrebării.
Într-adevăr, părintele este arestat în data de 2 februarie 1959, iar în urma
percheziţiei se găsesc mai multe cărţi de factură anti-comunistă, reviste Gândirea și Viaţa ilustrată, cât și articole decupate din diverse alte reviste. Referitor
la momentele dramatice legate de arestare și de evenimentele ce au urmat, găsim detalii în Memorialul părintelui Bunea66. Ancheta își urmează același curs
ca și la părintele Liviu Galaction, cu interogatorii dure și de toată noaptea67,
iar atitudinea părintelui Bunea e pe măsura celei a profesorului său: demnă,
fermă, fără nicio concesie faţă de anchetatorii abuzivi. Nu doar ceea ce scrie
părintele în Memorial ne relevă aceasta68, ci înseși declaraţiile sale din cadrul
interogatoriilor. Uneori, sfidarea părintelui faţă de anchetatori – lucru de mare
curaj în condiţiile date – stârnește chiar un zâmbet (amar, dar satisfăcut) pe
buzele cititorului.
„Î: Ai recunoscut anterior că ai colecţionat și deţinut publicaţii cu caracter anticomunist pentru că ţi-au plăcut cele scrise în ele. Faţă de această situaţie arată spre ce partide și organizaţii politice ai fost orientat?
64

Sub titlul că a „popularizat poezii sau bancuri reacţionare”. ACNSAS, Fond Penal.
Dosar 542, vol. 1, f. 95.
65
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 002240, f. 32.
66
V. Ioan Bunea, op. cit. , pp. 126 sq.
67
V. de pildă ancheta din noaptea dintre 3 și 4 februarie, cu „două” interogatorii, unul
între 18. 00 și 0. 30, iar celălalt între 1. 00-6. 00.
68
Pagini memorabile despre această anchetă, în care avem prilejul de a compara relatarea/amintirea directă a fostului deţinut cu procesele-verbale rezultate din interogatoriu, se găsesc în Memorialul părintelui, loc. cit. , pp. 127-128. „Cumplite erau
anchetele în timpul nopţii, desigur erau ordonate, spre a băga groaza în deţinuţi, a-i
intimida și a stoarce de la ei declaraţiile voite de ei. Teroarea și minciuna făceau parte
din arsenalul de luptă al organelor de securitate”. Bănuim că părintele a putut face faţă
acestui arsenal tocmai prin atitudinea dârză. Când la un moment dat anchetatorul a
început să-l lovească în gleznă cu cizma, el a ripostat dur. „M-am ridicat de pe scaun,
l-am pironit cu privirea și i-am spus să nu mă brutalizeze, apoi am pus mâna pe spatele scaunului – și dacă continua să mă lovească, eram hotărât să-i aplic cu scaunul
lovitura ce i se cuvenea. S-a retras, ostilităţile au încetat. Altfel, îl miruiam și era vai de
amândoi, dar mai ales de mine și de familia mea”. O astfel de reacţie pe care securiștii
nu o așteptau avea uneori darul de a le impune un soi de respect temător faţă de cei
pe care îi anchetau și de a-i determina să restrângă abuzurile.
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R: N-am ce să răspund.
Î: Răspunsul «n-am ce să răspund» pe care l-ai dat mai sus, d-ta ca absolvent a două facultăţi – Teologie și Filozofie – te demască, că ești un element
refractar care încearcă să se eschiveze de la întrebările anchetei. Ţi se atrage
atenţia să nu mai dai asemenea răspunsuri neserioase și să răspunzi concret la
întrebările puse de anchetă?
R: Nu am fost orientat spre nici o organizaţie sau partid politic.
Î: Cum explici atunci faptul că ţi-au plăcut publicaţiile și ideile politice de
dreapta?
R: Mi-au plăcut publicaţiile și ideile politice de dreapta din interes teoretic.
Î: În ce constă interesul teoretic pe care l-ai avut faţă de publicaţiile și
ideile politice de dreapta?
R: N-am ce să răspund.
Interogatoriul se întrerupe”69.
Părintele va păstra această atitudine demnă, chiar sfidătoare, pe tot parcursul anchetei, fără compromis. E interesant de observat, citind Memorialul
său, că el pare că a considerat drept vină principală a sa deţinerea de materiale
interzise, în timp ce redactarea programei catehetice – doar vină secundară.
„E necesar să menţionez că în actul de acuzare mi se aducea și învinuirea că
am întocmit o programă analitică”70. Acest lucru e oarecum de înţeles, pentru
că interogatoriile sale au avut drept temă principală aceste cărţi și articole anti-comuniste, deși în mod evident punctul de pornire și motivul condamnării
sale a fost programa catehetică. Totuși, acest cap de acuzare se pare că era insuficient de concludent (ca vinovăţie juridică) chiar pentru autorităţi, pentru
că în toate fișele de detenţie ale părintelui, la „motivul arestării” se consemnează: „deţinerea de materiale dușmănoase”. Ceea ce încă o dată dovedește
caracterul neobișnuit al „procesului catehizaţiei”.
e) Procesul și condamnarea
Până la urmă, procesul celor doi are loc pe 6 mai 1959, în condiţii demne
de un proces al justiţiei comuniste. În Memorialul părintelui găsim o descriere
elocventă a acestui simulacru de judecată, în care sentinţa a fost dată după o
deliberare de aproximativ 15 minute. „Totul era o parodiere a ideii de justiţie, tipică legalităţii comuniste”71, scrie părintele, lucru ce se confirmă deplin
69

Dosar P 542, vol. 1, ff. 90-90v. De menţionat că tot acest interogatoriu, concretizat
cu o declaraţie de o filă, a durat 4 ore jumătate.
70
Ioan Bunea, op. cit. , p. 129.
71
Ibid. , pp. 128-129.
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și din argumentele și formularea verdictului72. Oricum, potrivit sentinţei nr.
193/1959 a Tribunalului Militar Cluj, avându-l în frunte pe căpitanul de justiţie Ţicală Ioan, părintele Liviu Galaction Munteanu este „condamnat la 17
ani de temniţă grea, 8 ani degradare civică și confiscarea totală a averii, pentru
crima de uneltire contra ordinei sociale”, iar părintele Ioan Bunea la „12 ani de
muncă silnică, 7 ani degradare civică și confiscarea totală a averii personale”,
pentru aceeași infracţiune73.
Nu putem să nu notăm durerea din sufletul părintelui Bunea, reamintindu-și cum, înainte și după proces, au fost purtaţi în zeghe pe străzile Clujului –
în condiţii voit umilitoare („desigur pe considerentul că noi, ca preoţi români,
avem un ascendent în viaţa spirituală a neamului nostru, așa cum a avut clerul
nostru totdeauna”74) – și că nici măcar un preot nu a venit „barem la depărtare, din curiozitate, dacă nu din frăţie în Hristos, să urmărească ce pătimesc
confraţi de ai lor. Mi-ar fi căzut bine, poate mi-ar fi dat și un spor de curaj”75.
O oarecare mângâiere le este adusă de atitudinea demnă a părintelui Florea
Mureșan, care era deja arestat și care a fost adus ca martor al acuzării. Atât
conform Memorialului, cât și documentelor de la dosar, părintele și-a retras
la proces declaraţia dată la anchetă, acuzând că este neadevărată și că a fost
luată sub presiune76. Ne putem imagina consecinţele suportate pentru această
retractare și demascare publică a condiţiilor de anchetă. Recursul făcut de cei
doi după proces duce la o ușurare a condamnării, astfel că sentinţa definitivă
nr. 736 din 30 mai 1959 îl condamnă pe părintele Liviu Galaction Munteanu
la 8 ani de închisoare, iar pe părintele Ioan Bunea la 5 ani77.
Consecinţele procesului sunt cunoscute: după o scurtă ședere la Gherla,
părintele Liviu Galaction este mutat la Aiud, unde va muri în chinuri grele în
ziua de 8 martie 196178. Părintele Bunea avea să îndeplinească „pe muchie” cei
5 ani la care fusese condamnat, atât în penitenciarul Gherla (de unde se și eli72

Despre arestările din 1958-1959 se exprimă extrem de plastic Nicolae Steinhardt,
Jurnalul fericirii, Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 228: „Poate că arestările din perioada
1948-1950 să fi avut și caracter de teroare politică. Cele din 1958-1959 sunt numai
demenţiale. Regimul e consolidat, orice justificare politică a dispărut. Acum mașina
se rotește de la sine. Mătura ucenicului vrăjitor bate darabana. Ţelul e uitat. Înghiţiţi,
mestecaţi”.
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V. ACNSAS, Fond Penal, Dosar 542, vol. 2, ff. 141.
74
Ioan Bunea, op. cit. , p. 130.
75
Ibid. , pp. 130-131.
76
Ibid. , p. . 131. V. ACNSAS, Fond Penal, Dosar 542, vol. 3, ff. 140-140v.
77
V. ibid. , vol. 2, f. 168.
78
Cf. raportul medical de deces eliberat la 9 martie 1961, care arată că părintele suferea de o multitudine de boli, intrând în comă cu 3 zile înainte să moară. O altă carac69
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berează la 31 ianuarie 1964), cât și în diferite colonii de muncă din Dobrogea.
Despre perioada de detenţie și cumplitele încercări prin care a trecut, în urma
cărora a rămas întreaga viaţă cu sănătatea zdruncinată, putem citi pe îndelete
în Memorialul său.
Ca o reparaţie morală și istorică a nedreptăţii la care au fost supuși, notăm aici casarea condamnării și achitarea deplină a celor doi de către Curtea
Supremă de Justiţie a României, prin decizia 2620 din 27 noiembrie 1996, ca
urmare a recursului în anulare și a memoriilor depuse de copiii părintelui
Liviu Galaction Munteanu79.
f ) Atitudinea Episcopului Teofil Herineanu
În final, revenim încercând să aducem limpeziri suplimentare referitor
la atitudinea Preasfinţitului Teofil Herineanu, mai ales în contextul reproșului
părintelui Ioan Bunea de care am vorbit mai sus. După cum notam, subiectul
este pe bună dreptate delicat și dificil de abordat. Din documentele pe care
le avem, știm că Silvia Munteanu și Maria Bunea, soţiile celor doi, au trimis
două memorii Patriarhului Justinian, solicitându-i ajutorul în cauza soţilor
lor. Patriarhul Justinian trimite aceste memorii Episcopului Teofil, cu cerere
de întocmire a unui referat. Într-adevăr, episcopul îi scrie patriarhului și îi prezintă cu multă acurateţe întreg contextul situaţiei, arătând scopul demersului
(cel de a-i catehiza în cadru legal pe credincioși în credinţa ortodoxă, pentru
a contracara acţiunea sectelor și a întări procesul reîntregirii bisericești), cât
și faptul că iniţiativa i-a aparţinut lui personal. Mai mult, episcopul arată că în
urma arestării celor doi, „prin mijlocirea tovarășilor împuterniciţi ai Departamentului Cultelor, am luat personal legătura cu organele conducerii politice și
de stat locale și am lămurit condiţiunile și gândul care au dat naștere la această
programă80. Urmare acestui fapt, în recurs s-a acordat inculpaţilor o reducere
simţitoare a pedepsei și schimbarea calificării infracţiunii”81. Episcopul Teofil
terizare nedatată de la Penitenciarul Aiud ni-l arată pe părintele paralizat de la brâu
în jos, internat la spitalul închisorii. V. ibid. , vol. 3, ff. 72-72v, 74.
79
V. ibid. , vol. 4, f. 24v. V. totodată și Alexandru Moraru, op. cit. în loc. cit. , pp. 27-31.
80
V. Adrian Nicolae Petcu, „Arhiepiscopul Teofil Herineanu în documentele securităţii”, Tabor, an III, nr. 9 (decembrie 2009), p. 72. Despre intervenţia Episcopului
pe lângă autorităţile locale scrie și pr. Gheorghe Braica, în articolul său dedicat tocmai
atitudinii preasfinţitului Teofil Herineanu în „procesul catehizaţiei”: „Din frământările Arhiepiscopului Teofil Herineanu”, în ***, Arhiepiscopul Teofil Herineanu – 100 de
ani de la naștere, Renașterea, Cluj-Napoca, 2010, pp. 232-233.
81
Referat al PS Teofil Herineanu către PF Justinian Marina, cu titlul Programa de
catehizare din 1958, AAC, Dosar 6/1959, vol. II, nr. 5642/959, apud. Seiche, Fabian,
op. cit. , p. 142.
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își încheie referatul către Patriarh printr-un apel de a interveni, prin pârghiile
pe care le avea la dispoziţie, pentru clarificarea situaţiei celor doi: „Prea Fericirea Voastră, aș fi deosebit de fericit ca odată ajuns acest caz la Procuratura
Generală, cu sprijinul Prea Fericirii Voastre să fie înţeles pe deplin faptul că
Preoţii Munteanu și Bunea au avut intenţii curate de servire a Bisericii Ortodoxe Române care, faţă de regimul democrat popular din patria noastră, se
comportă cu loialitate și atașament”82. Nu știm ce s-a întâmplat cu acest referat și care au fost demersurile întreprinse în urma lui, cert este că el nu a avut
consecinţele dorite, părinţii rămânând închiși. Se pare că, după cum aflăm și
din alte surse, creditul politic al Patriarhului Justinian se epuizase, iar acesta
nu mai avea putinţa de a împiedica arestarea – chiar nedreaptă – a slujitorilor
Bisericii.
Totuși, referatul prezentat ne arată că Episcopul Teofil a încercat, în măsura în care i-a stat în putinţă, să intervină atât la forurile politice, cât și la cele
bisericești, pentru eliberarea celor doi și asumarea responsabilităţii. Că ar fi
putut face mai mult sau nu, e un subiect ce ne depășește în întregime. Cert e
că nu s-a „spălat pe mâini”. Rămâne însă un mister de ce nu i-a spus niciodată
părintelui Bunea despre demersurile sale83, cu atât mai mult cu cât tăcerea sa
a perpetuat în sufletul părintelui sentimentul de reproș. Evident, Securitatea
și autorităţile statului au știut să întreţină cu abilitate acest sentiment, speculându-l, după cum le era obiceiul, în încercarea lor de a introduce dezbinare și
suspiciune. Până și simpla lecturare a Memorialului e suficientă pentru a putea
constata aceasta. De pildă, la chiar prima prezetare la sediul Securităţii, pentru
a-i fi semnat ordinul de eliberare din penitenciar, părintele notează: „Din toată
discuția purtată m-am ales [...] cu o declarație verbală, la care nu mă așteptam,
că am făcut cinci ani pușcărie fără să fiu vinovat. Nu mi s-a spus expres, dar
am înțeles că am ispășit păcatele altora.”84 Faptul că arestarea sa a fost cauzată
de neintervenția episcopului îi va fi insinuat părintelui în mai multe rânduri
și de către inspectorul general teritorial pentru Culte, Ţepeș Hoinărescu: „Am
făcut cunoștinţă – în birourile Episcopiei – și cu […] Horea Ţepeș Hoinărescu,
care mi-a spus pe un ton urban și binevoitor ce posturi vacante sunt în Cluj.
[…] În plus, le-a spus celor de la Centrul Eparhial că am ispășit pe nedrept,
fiind victima unor oameni fără șira spinării, fără curajul răspunderii. […] Discuţia aceasta mi-a parvenit și mie, printr-un om de bine, care a înregistrat-o și
mi-a transmis-o în aceeași zi. Poziţia organelor puterii de stat am aflat-o și din
întâlniri incidentale cu inspectorii de la Culte, care mi-au comunicat că întâr82

Ibid.
Conform mărturiei personale a părintelui vicar Iustin Tira, care pregătește un studiu mai amplu pe acest subiect.
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Ioan Bunea, op. cit. , p. 155.
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zierea efectuării transferului meu nu-i din vina lor, ci se datorează celor de la
Episcopie”85. În toată această lectură, e interesant de văzut cum părintele alege
să îl crediteze mai degrabă pe agentul Securității și pe inspectorul pentru culte,
decât pe episcopul său. Deși părintele era vehement și radical anti-comunist86,
totuși inspectorul aproape că e prezentat într-o lumină mai pozitivă decât episcopul, poate că într-o subconștientă manifestare a sindromului Stockholm.
În mentalul părintelui se produce într-o oarecare măsură o transferare a vinei de la autorităţile de stat – cele în mod evident direct responsabile pentru
condamnarea nedreaptă și nelegitimă87 – asupra episcopului, căruia îi poate
fi eventual imputat că nu a intervenit mai radical, dar în niciun caz vinovăţia
arestării lor. Era de altfel un proces mental cunoscut și speculat de Securitate,
cel de a devia responsabilitatea nedreptăţilor de la organele abuzatoare asupra
altor persoane, de cele mai multe ori victime la rândul lor. Părintele Gheorghe
Calciu surprinde foarte bine acest proces: „Atât de normale păreau abuzurile,
arestările ilegale și detenţiunea la infinit a persoanelor nevinovate, încât [oamenii] nici nu se gândeau să acuze Securitatea și regimul pentru menţinerea
lor în închisori. Vinovat era – și o credeau cu tărie – prietenul din cauza căruia
«căzuseră». […] Logica aceasta era zdrobitoare […] și foarte târziu am înţeles
distorsiunea care îi punea pe unii în postura de victime ale victimei, iar pe
ceilalţi în postura victimei-călău”88.

Concluzii
După cum am spus, procesul celor doi reprezintă momentul culminant
în războiul surd dus de regimul politic ateu cu Biserica pentru educarea copiilor și îndoctrinarea lor în spiritul materialismului marxist-leninist. Prin el,
autorităţile de stat urmăreau în fapt două lucruri principale: pe de o parte,
decapitarea rezistenţei spirituale anti-comuniste din Eparhia Clujului (cei doi,
și mai ales părintele Liviu Galaction Munteanu, fiind consideraţi exponenţii ei
principali), iar pe de altă parte, stoparea definitivă și brutală a oricăror demersuri de catehizare a tinerilor. Reacţia pe care Securitatea dorea s-o stârnească
85

Ibid., p. 190.
E demn de menţionat că Memorialul său, veritabilă diatribă anti-comunistă, este
scris în 1986, înainte de căderea regimului.
87
„Partea cea mai groaznică a proceselor în care acuzatul mărturisește și recunoaște
totul este că nouăzeci și cinci la sută din faptele incriminate corespund adevărului.
Atât doar – că nu sunt criminale”. Nicolae Steinhardt, op. cit. , p. 231.
88
***, Viaţa părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale și ale altora, Christiana,
București, 2007, pp. 144-145.
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în sufletele preoţilor era cât se poate de clară: „dacă lor – vicarului administrativ și profesorului de la seminar – le-au făcut una ca asta, ce ne vor face nouă
dacă încercăm să-i catehizăm pe copii?” În acest sens, părintele Ioan Bunea intuiește precis și cu maximă luciditate miza condamnării lor, cât și consecinţele
ei dramatice: „Totuși, se urmărea un scop bine definit: prin întemniţarea noastră, catehizarea tineretului era desfiinţată, niciun preot nu mai avea cutezanţa
s-o facă. Prin mine și profesorul meu, Liviu Munteanu, stăpânirea politică și-a
atins un obiectiv precis: lichidarea oricărei activităţi didactice organizate, cu
caracter religios, pentru tineret. Foarte dureros, dar acesta-i adevărul, e o rană
ce sângerează, tinerele generaţii fiind educate – în viitor – în spirit negativist,
ateu”89. Într-adevăr, problema catehizării tinerilor a continuat să-i preocupe și
chiar să-i obsedeze pe comuniști până la căderea regimului, chiar și în perioadele de oarecare liberalizare sau după ce comunismul ajunsese ferm înstăpânit
la conducerea ţării.
Însă în contextul acestui război spiritual pe care am încercat să-l prezentăm în studiul de faţă, considerăm că atât părintele Liviu Galaction Munteanu,
mort în închisoare la Aiud, cât și părintele Ioan Bunea, pot fi socotiţi drept
cei mai de seamă martiri pentru educarea religioasă a tinerilor pe care i-a dat
Biserica lui Hristos din România în perioada de persecuţie atee comunistă.

89

Ioan Bunea, op. cit. , pp. 129-130.
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Regăsirea amvonului. Mecanisme de reintegrare
în corpul clerical a preoților condamnați politic
din Arhiepiscopia Clujului (1948-1989)

Andreea Ineoan

S

tudiul de față își propune o ordonare a strategiilor asumate de autoritățile
ecleziastice din Eparhia Clujului pentru recuperarea preoților ieșiti din
temnițele comuniste și reintegrarea acestora în parohii. În afara bibliografiei care atinge de cele mai multe ori tangențial acest subiect, cel mai prețios
aport în pregătirea analizei a fost reprezentat de dosarele descoperite în cadrul
arhivei Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în fondul „Probleme
disciplinare”. Prin aceste documente s-a putut investiga scenariul prin care
instituțional, prin canale oficiale, autoritatea ecleziastică a reușit să realizeze
reinserția profesională a personalului clerical ieșit din detenția comunistă.
*
În 12 decembrie 1948, patriarhul Justinian trimitea o circulară tuturor
eparhiilor din țară solicitând o evidență completă a preoților arestați la acel
moment. Pe 23 decembrie 1948 ministrul Cultelor, Stanciu Stoian înainta un
dosar Securității cuprins din 13 anexe conținând mai multe tabele rezultate
în urma solicitării patriarhale. Direcția Generală fusese informată de Direcția
Regională a Securității Poporului Cluj încă din 16 decembrie 1948 că „soția
preotului deținut Mititeanu Ion de la Penitenciarul Cluj a afirmat acolo în public că toți preoții arestați vor fi puși în libertate, după cum știe de la Episcopia
Clujului, unde episcopul Nicolae Colan a primit o telegramă de la IPSS Justinian prin care i se cere tocmai în acest scop un tabel cu toți preoții reținuți1”.
1

Arhiva CNSAS (în continuare ACNSAS), Fond Documentar, Dosar 9471, f. 147148 apud. Radu Ciuceanu, Cristina Păiușan, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist: 1945-1958, vol. I, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului,
București, 2001, p. 107.
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La sfârșitul anului 1948, atunci când se analizau aceste inventare ale preoților,
Securitatea se arăta deranjată de întregul demers asumat de ierarhi care putea
fi interpretat, în viziunea autorităților, drept o problematică interferență în
„actul de justiție”: „[... ] Întrucât actul patriarhului Justinian a provocat vâlvă
pe tot cuprinsul țării și a dat loc la variate comentarii și întrucât sub pretextul stabilirii numelui și numărului celor arestați, episcopiile au procedat la un
adevărat recensământ de notorietate publică și luând în considerare faptul că
această inițiativă nu a fost desfășurată cu Ministerul Cultelor, opiniem a se
proceda la verificările necesare pentru a se stabili dacă nu cumva IPSS Justinian a dispus această lucrare cu scopul de a lăsa impresia în mediul clerical că
poate [sic!] realiza imixtiuni în munca organelor de Securitate și a Justiției2”.
Printre episcopii care au depus primii listele solicitate de Patriarhie s-a
numărat și Nicolae Colan, cel care trimitea un inventar de 21 de nume de
preoți de pe cuprinsul eparhiei sale deținuți la momentul 20 decembrie 19483.
În ciuda suspiciunilor pe care aceste recensăminte interne le declanșau, episcopul Clujului a continuat să păstreze permanent evidența preoților arestați,
Arhiva Arhiepiscopiei Clujului păstrând documente care atestă o intensă preocupare a ierarhului pentru soarta acestora4. De altfel, atunci când prigoana
comunistă se instala în România și reverberațiile sale ajungeau până în proximitatea Bisericii, Nicolae Colan avea deja experiența anilor 1940-1944 când,
după cedarea Ardealului de Nord, a trebuit să gestioneze inspirat o situație
delicată în care interesul statului (al Ungariei horthyste) era predominant ostil
interesului Bisericii Ortodoxe Române (văzută de autoritățile maghiare mai cu
seamă în dimensiunea sa etnică)5. Rămas în Clujul ocupat, cu o eparhie redusă teritorial, episcopul Colan a fost nevoit să găsească formule de supraviețuire
într-un context în care mobilitatea personalului clerical era una cel puțin pro2

Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Direcția Generală a Poliției, Dosar
35/1943, f. 225 apud. George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Patriarhul Justinian și Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964, Partener, Galați, 2009, p. 86.
3
Arhiva Arhiepiscopiei Clujului (în continuare AAC), Adresa 6511/1948.
4
AAC, Nr. 1557/1950, Oficiul Protopopesc ortodox român Huedin. Cu ordinul
5228/1950 episcopul Colan solicita stabilirea unei evidențe a preoților arestați de la
nivelul fiecărui protopopiat al eparhiei sale.
5
Alexandru Moraru, La răscruce de vremi o viață de om: Nicolae Colan, Episcopul Vadului, Feleacului și Clujului: 1936-1957, după documente, corespondență, însemnări, relatări, impresii, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului
și Clujului, Cluj-Napoca, 1989; Alexandru Moraru, Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan (1893-1993), Editura Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1995; Man Dorel,
Pastorație și istorie la episcopul Nicolae Colan în Transilvania: 1940-1944, Cluj-Napoca, Renașterea, 2007.
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blematică. Cu o parte a preoților refugiați, deportați, arestați, sau executați de
bandele horthyste și numeroase parohii desființate, episcopul Clujului a reușit
totuși să traverseze cu decență perioada „cea mai tristă din întreaga istorie a
acestei Eparhii”6.
După numai câțiva ani de reconsolidare internă, insuficienți de altfel, episcopia condusă de Nicolae Colan se găsea într-un alt mare impas cauzat de
fractura impusă în viața bisericii de instaurarea regimului comunist. Ruperile de ritm apărute în orașul de la poalele Feleacului în perioada de tranziție
spre dictatura roșie sunt rememorate astfel de către mitropolitul Bartolomeu
Anania: „Dincolo și peste împărțirile politice, viața academică a Clujului era
dominată, fără doar și poate, de suflul românesc, naționalist, monarhic, inexpres, dar vădit opus comunismului care se instala în posturile de conducere7”.
Într-un interval extrem de concentrat, imaginea urbei clujene zugrăvită de
studentul de atunci se prăbușește sub forța tăvălugului comunist.
În primăvara anului 1949 listele cu preoții deținuți din Eparhia Clujului
deveneau tot mai consistente, astfel că în 29 martie de la sediul episcopal se
înainta ministerului Cultelor de la București o nouă statistică precizându-se
că majoritatea acestora nu aveau o sentință și nu se cunoșteau motivele pentru
care au fost deținuți. Scrisoarea se încheia astfel: „Având în vedere greutățile
familiare ale numiților, cu onoare opiniem să le fie trimise salariile în continuare până la lămurirea situației din partea autorităților competente8”. În arhiva Arhiepiscopiei s-au păstrat din această perioadă numeroase documente
prin care protopopii solicitau episcopului Colan ajutorarea familiilor preoților
deținuți aflați în situații disperate financiar: „Având în vedere că numitul [este
vorba despre preotul Fărcașiu Aurel din Fundătura deținut în 1950 fără a se
cunoaște motivele, n. n.] are trei copii în școală și unul de 2 ani acasă fără niciun mijloc de trai, propun să-i fie ajutorată soția din fondurile Eparhiale cu o
sumă oarecare de bani, sau să se ceară Onor. Minister al Cultelor aprobarea de
a i se plăti salariul până la clarificarea situației prin condamnare ori punerea
în libertate”9. Astfel de documente sugerează că, până și în anii cei mai grei de
opresiune și înstăpânire a comunismului, solidaritatea de breaslă în interiorul
corpului clerical nu a încetat să funcționeze.
6

Alexandru Moraru, „Vlădica Nicolae Colan (1936-1957) – Momente din activitatea sa de la Cluj”, în Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului la 90 de ani, ed. Ștefan
Iloaie, Bogdan Ivanov, Renașterea, Cluj-Napoca, 2012, p. 138.
7
Arhiepiscopul Bartolomeu, „Clujul universitar al generației 1946 în memoriile lui
Valeriu Anania”, în Supliment al revistei „Renașterea”, Cluj-Napoca, 1996, p. 6.
8
AAC, Document nr. 6511/949.
9
AAC, Document nr. 135/1950, Protopopul de Gherla, N. Costin, Iclod, 7 mai 1950.
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De cele mai multe ori însă, „lămurirea situației” preoților închiși la care
făcea referire nota episcopală avea să fie o chestiune nesoluționată nici măcar
la eliberarea acestora din detenție. Iată cazul unui preot care îi scria la eliberare, în 1951, episcopului Nicolae Colan următoarele: „Subsemnatul preot
Ghiurco Grigore din Gherla cu referire la înaltul Ordin al Sf. Episcopii Nr.
5017/1951 și al Onor. Oficiu Protopopesc Gherla Nr. 534/951 cu supunere vin
a Vă comunica următoarele:
În ziua de 20 iunie 1950 am fost ridicat de cătră Securitate și am fost dus
la canal unde am stat până în ziua de 11 Decemvrie 1951 când am fost pus pe
picior liber. N-am fost interogat și nu mi s-a comunicat nici o cauză pentru
care am fost ridicat. Nefiind dat în judecată și condamnat nu pot prezenta nicio sentință. La eliberare nu ni s-a dat nici unuia nici un act în scris și nu ni s-a
comunicat din partea comandantului Direcțiunei Generale a U. M. București
că acei cari n-am fost trimiși la canal printr-o sentință judecătorească nu se
impută nimic și trebuie să fim încadrați în posturile avute înainte, iar cei ce
n-au avut serviciu să-și facă cerere pentru a fi încadrați în posturile avute înainte, iar cei ce n-au avut serviciu să-și facă cerere pentru a fi încadrați. Ni
s-a mai spus că să comunicăm autorităților de care depindem că pentru orice
referință și informațiune să se adreseze fie la Comandamentul U. M. Nr. 5 Bicaz Raionul Piatra Neamț unde am muncit, fie la Direcțiunea Generală U. M.
București, căsuța poștală Nr. 56. Gherla la 29 Decemvrie 1951. Preot Ghiurco
Grigore”10. Pe 4 iunie 1952 respectivul era numit preot la Hășdate, Gherla. Cazul său merită însă reținut pentru cinismul situației, dar și pentru felul în care
funcționa justiția în comunism: la finalul detenției (atenție, una de exterminare la canalul Dunăre-Marea Neagră), în absența unei sentințe judecătorești,
condamnatului i se comunica verbal că nu i s-a imputat nimic și poate reveni
la locul de muncă din care a fost reținut.
Deși arhiva Arhiepiscopiei păstrează documente disparate privind reintegrarea preoților în timpul păstoririi lui Nicolae Colan, uneori rătăcite la
nivelul fiecărei parohii din Eparhie, se poate totuși aprecia, într-o tentativă de
realizare a unei imagini generale privind chestiunea clerului încadrabil categoriei de deținut politic între anii 1948-1957, că aceasta a rămas constant o
presantă temă de meditație la nivelul cabinetului episcopal.
Din nefericire, neepuizarea primului strat ce ar permite recuperararea
memoriei preoților arestați din Eparhia Clujului, respectiv cel biografic, face
ca trecerea la nivelul următor, cel al stabilirii relațiilor dintre acești clerici și
ierarhia bisericească să fie un demers anevoios, încă dificil de abordat.
10

AAC, Document neinventariat.
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Pe de altă parte, imaginea ierarhului Nicolae Colan în raport cu puterea
comunistă este una aflată încă în faza de construcție, în condițiile în care nu
există studii ample, care să interogheze, utilizând și dosarele de la CNSAS,
partitura asumată de acest ierarh în timpul păstoririi sale clujene. Afirmațiile
înregistrate de informatorii Securității în jurul acestuia, conturează însă profilul unui episcop pe deplin conștient de costurile abdicărilor în plan moral
pe care supraviețuirea unei instituții ecleziastice în timpul unui regim ateu le
presupunea: „Procesul lui Popovici a fost procesul fiecăruia dintre noi, condamnarea lui Popovici, cuprinde în miez condamnarea fiecăruia dintre noi.
Dacă am fi fost ceea ce trebuia să fim, am fi depus cu toții cârjele mai curând
decât să-l decapităm pe Popovici”11.
La 23 mai 1957, Nicolae Colan a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, iar scaunul de la Cluj a fost ocupat de episcopul Romanului și Hușilor, Teofil Herineanu, fost preot greco-catolic din Arcalia, BistrițaNăsăud, trecut în 1949 la Ortodoxie.
Posteritatea a păstrat despre episcopul Teofil Herineanu figura luminoasă
a unui ierarh generos cu preoții care au avut de suferit în anii comunismului
detenție politică12. Imaginea conturată acestuia de Mitropolitul Bartolomeu
Anania rămâne un puternic reper: „[...] în 1964, când am fost eliberați, cu
sutele, patriarhul Justinian a fost unul din cei doi, alături de Teofil Herineanu, de la Cluj, care ne-a primit necondiționat, fără nici o aprobare din partea
„onoratului Departament al Cultelor”, reașezându-ne în posturi și plătindu-ne
din fondurile proprii pe care tot el le crease”13.
La data la care Teofil Herineanu ajungea episcop al Clujului profilul său
de ierarh sensibil la soarta preoților arestați era deja unul consolidat și de largă
notorietate printre aceștia. Încă de când a ocupat scaunul de arhiereu de la Roman acesta s-a făcut remarcat în fața organelor de Securitate pentru acțiunile
în favoarea „elementelor lovite de regim” al căror anturaj Teofil Herineanu îl
11

Afirmațiile episcopului Colan înregistrate de informatorii Securității la momentul
pensionării forțate a episcopului de Oradea, Nicolae Popovici. ACNSAS, Dos. nr. 67,
vol. I, ff. 121-122 apud. Bogdan Georgescu, Biserica Ortodoxă Română și puterea
comunistă, Eikon, București, 2015, p. 52.
12
Pr. Iustin Tira, Oameni, fapte și Cuvânt, Renașterea, Cluj-Napoca, 2017, pp. 195204; Bogdan Ivanov, „Arhiepiscopul Teofil Herineanu, un om deasupra timpului său”,
în Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului la 90 de ani (1921-2011), ed. Ștefan Iloaie,
Bogdan Ivanov, Renașterea, Cluj-Napoca, 2012, pp. 149-162.
13
Bartolomeu Anania, Corupția spirituală: texte social-teologice, ediție îngrijită de
Bogdan Ivanov, Radu Preda, Eikon, Cluj-Napoca, 2011, p. 38.
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căuta14. De altfel, episcopul Herineanu a înființat chiar un fond de ajutorare din
care reușea discret, dar eficient să ajute familiile preoților deținuți15. Într-un
raport al Securității din 1956 episcopul Teofil era acuzat că „întreține legături
apropiate cu preoții foști condamnați pentru activitate contrarevoluționară”,
sprijindu-i cu bani „din fondurile Episcopiei” „contrar instrucțiunilor Ministerului cultelor”16. Se estima că un număr de 40 de preoți foști condamnați au
fost primiți de episcop și reîncadrați în rândul clerului activ17.
Instalat la 22 decembrie 1957 la Cluj, la numai câteva luni, în 9 iulie 1958
o notă confidențială emisă în biroul Episcopiei și adresată protopopilor avertiza asupra următoarelor chestiuni: „S-a întâmplat ca unii preoți au fost arestați
și judecați sau au fost deținuți un timp oarecare pentru cercetări, iar PP. CClor părinții protopopi nu ne-au raportat decât după ce au trecut luni de zile sau
după ce ne-am sesizat noi și le-am cerut lămuriri. Pentru a nu se mai repeta
situația aceasta vă rugăm ca ori de câte ori se întâmplă arestarea sau deținerea
unui preot să ne raportați în termen de trei zile despre aceasta [... ]”18.
După aceasta dată, pentru ierarhul nou instituit preoții deținuți politic
devin o categorie tot mai clar conturată care necesita un parcurs special de rezolvare a situației lor în interiorul instituției episcopale. Începe astfel un efort
de sistematizare a situației acestui corp clerical devenit, pe măsura trecerii
anilor, tot mai numeros.
14

În 1950 se amintea despre ajutorul oferit preotului Cojocaru „fost moșier dispersat
la Roman, căruia i-a dat ca ajutor suma de 5000 lei, fără să fie trecută în vreo evidență
sau ștat. Îi place și este ajutat să facă aceasta, adică a se afla în anturajul unor preoți
cu trecut dubios”. ANCSAS, Fond informativ/Cluj, Dosar 95249, vol. 1, f. 90 apud.
Adrian Nicolae Petcu, „Arhiepiscopul Teofil Herineanu în documentele Securității”,
în Arhiepiscopul Teofil Herineanu: 100 de ani de la naștere, ediție îngrijită de Pr. Ioan
Chirilă, ed. II, Renașterea, Cluj-Napoca, 2010, p. 95.
15
Ibidem, p. 96.
16
ACNSAS, Fond informativ/Cluj, Dosar 95249, vol. 1, f. 39-40, 311, 330 apud. Adrian Nicolae Petcu, „Arhiepiscopul Teofil Herineanu în documentele Securității”,
în Arhiepiscopul Teofil Herineanu: 100 de ani de la naștere, ed. îngrijită de Pr. Ioan
Chirilă, ed. II, Renașterea, Cluj-Napoca, 2010, p. 97.
17
Adrian Nicolae Petcu, „Arhiepiscopul Teofil Herineanu în documentele
Securității. . ”. , p. 97.
18
Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Năsăud, Dosar Corespondență 1958, Episcopia Ortodoxă Română Cluj, Nr. 4723/1958, filă nenumerotată apud. Călin Emilian Cira, Biserica Ortodoxă Română și politică în anii comunismului: dinamici ale vieții
religioase parohiale și mânăstirești din nord-vestul Transilvaniei între anii 1948-1989,
coord. științific Doru Radosav, Teză de doctorat, Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2015, pp. 232-233.
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Chestiunea reintegrării în structurile ecleziastice a unor preoți condamnați
pentru crima de uneltire contra ordinii sociale (cea mai frecventă acuză)19,
trădare de patrie, omisiune de denunț, deținere de publicații interzise etc. a
reprezentat un adevărat test pentru ierarhia bisericească nevoită să-și creeze
canale de camuflaj în ochii puterii pentru a-și putea reîncadra în parohii foștii
preoți. Acest scenariu recuperator era însă mult complicat de noua legislație
sub care Biserica Ortodoxă Română era forțată să acționeze începând din 1949.
Astfel, prin Regulamentul de procedură al B. O. R. aferent Statutului pentru
organizarea și funcționarea B. O. R., sentințele date de stat trebuiau preluate
de Biserică și aplicate conform hotărârii instanței de stat20. Această prevedere a
reprezentat principalul blocaj în reintegrarea preoților condamnați atât pentru
episcopul Nicolae Colan, cât și pentru succesorul acestuia Teofil Herineanu.
Chiar dacă problematic pentru autoritatea ecleziastică, paragraful menționat
putea fi totuși interpretat într-o grilă care să creeze aparența de legalitate, dar
în același timp să poată permite salvgardarea corpului clerical. În cazul Arhiepiscopiei Clujului am identificat un scenariu tip aplicat cu fidelitate tuturor
celor care se prezentau la porțile instituției cu un bilet de eliberare ce conținea
cea mai infamantă etichetă socială a vremii – „deținut politic”.
Astfel, primul pas al preoților care doreau revenirea în clerul activ al
eparhiei consta în anunțarea intenției printr-o declarație scrisă adresată chiriarhului. Iată textul unei astfel de cereri: „Subsemnatul Mureșan Gheorghe fost
preot paroch în Cluj, parochia „Schimbarea la față”, fiind arestat la data de 26
mai 1949 și condamnat la 12 temniță grea pentru crimă de uneltire împotriva
ordinei sociale, reîntors din detenție cu supunere fiiască Vă rog să binevoiți a
mă reprimi în sânul clerului activ al Eparhiei Clujului și a mă numi la o parochie vacantă pe teritoriul orașului Cluj având buletinul și domiciliul în Cluj
str. Fericirii No. 14. Cluj, la 27 august 1964”21.
19

O analiză a activității Tribunalului Militar din Cluj în perioada 1948-1956, instanța
care i-a condamnat pe majoritatea preoților din Eparhia Clujului a constatat că din
spectrul larg al vinovățiilor politice existente în legislația epocii una dintre cele mai
des invocate infracțiuni politice era cea de „uneltire împotriva ordinii sociale”. Această sintagmă se referea în contextul menționat la „faptul de a propovădui prin viu
grai schimbarea formei democratice de guvernământ a statului”. Corneliu Pintilescu, „Edificarea vinovăției politice între abordări teoretice și practici judiciare: cazul
activității Tribunalului Militar Cluj (1948-1956)”, în Anuarul Institutului de Istorie
„George Barițiu”, Series Historica 52, tom LII, Cluj-Napoca, 2013, pp. 286-288.
20
Pr. dr. Alexandru I. Stan, „Eficiența Statutului din 1949 sub presiunea istoriei”,
în Ziarul Lumina, http://ziarullumina. ro/eficienta-statutului-din-1949-sub-presiunea-istoriei-33434. html, consultat în 15 noiembrie 2017.
21
AAC, Dosar disciplinar Gheorghe Mureșan.
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După ce episcopul primea această solicitare a preotului, anunța consiliul eparhial și propunea analiza cazului respectiv. Întregul proces trebuie însă
lecturat respectând constrângerile legislative ale epocii. În Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române din 1949 se stabilea că
organele disciplinare și de judecată pentru clericii de mir, preoți diaconi și
cântăreți sunt consistoriul disciplinar protopopesc (instanță ce media în chestiuni legate de taxele de epitrahil, neînțelegerile dintre parohieni și preoțime
etc.), consistoriul eparhial, consistoriul central bisericesc (funcționa la Patriarhie ca organ de recurs pentru hotărârile consistoriilor eparhiale)22. Chestiunea
discutării abaterilor disciplinare ale preoților revenea consistoriului eparhial.
La dosarul care însoțea solicitarea preotului de revenire în rândul clerului
activ se mai anexau următoarele: copia sentinței, copia biletului de eliberare,
un memoriu autobiografic al preotului și cererea episcopului Teofil către consistoriul eparhial.
Documentul de natură autobiografică inclus în dosar reprezenta în fapt o
spovedanie cu cifru ideologic, în care preotul eliberat își făcea mea culpa pentru
„abaterile” din trecut. Textul acestor documente trebuie însă decodat în conformitate cu realitatea în care acesta trebuia să-și găsească finalitatea. Așa cum
se va putea observa, strategia din spatele acestor documente era una orientată prioritar nu asupra ierarhiei ecleziastice, cât a celei politice. Acești preoți
deținuți aveau conștiința că nu au greșit față de Biserică, cât față de o instanță
politică. De altfel, în aceste memorii, semnatarii lor solicită penitența și încrederea nu atât Bisericii, cât mai ales Statului: „Timpul de detenție de aproape
5 ani a fost un prilej potrivit pentru a face o reprivire asupra vieții mele anterioare, pentru a regreta sincer atitudinea reacționară cu care am intrat la 23
august 1944 în mijlocul unei lumi noi – pentru a mă elibera cu hotărâre fermă
de a fi și mai mult de folos regimului, de a fi un cetățean loial și onest precum
și de a îndruma pe acest drum enoriașii ce-mi vor fi dați spre păstorire23”.
Majoritatea acestor relatări subiective insistă pe construcțiile discursive dragi
limbii de lemn comuniste: metafora omului nou și a lumii noi, realizările epocii de aur, 23 august 1944 ca moment al întemeierii, punct terminus al istoriei,
elementele burgheze ca responsabile ale dezastrului etc.
Cititorul neavizat și nefamiliarizat cu mecanismele terorii comuniste ar
putea vedea în aceste documente dovada unui compromis, semnul unei slăbiciuni. Nu trebuie omis însă din schemele moraliste post-factuale că semna22

Statut din 17 februarie 1949 pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe
Române, consultat în 20 octombrie 2017 la adresa http://www. monitoruljuridic.ro/
act/statut-din-17-februarie-1949-pentru-organizarea-si-functionarea-bisericii-ortodoxe-romane-emitent-marea-adunare-nationala-publicat-n-46184. html
23
AAC, Dosar disciplinar Todea Diodor.
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tarii acestor texte erau oameni trecuți prin infern, cu familii traumatizate, cu
averea confiscată24 și conștienți mai presus de toate că recucerirea altarului
obligă la astfel de concesii discursive. Considerăm că astfel de texte reprezintă niște paranteze necesare supraviețuirii, un benign pact retoric. Chiar și
atunci când sunt construite de pe poziții triumfaliste, citirea printre rânduri a
textelor redactate de acești preoți deținuți nu poate suprima impresia de grotescă inginerie umană la care aceștia au fost supuși în spațiul concentraționar
comunist. Iată mărturia unui preot care pentru a crește cota de persuasiune
a rândurilor sale, descrie admirativ felul în care s-a produs reeducarea sa în
penitenciarul din Aiud:„În timpul detenției mele, mulțumită Guvernului nostru de democrație populară și Partidului Muncitoresc Român am luat parte,
din 6 septembrie 1962 până la 15 aprilie 1964 când am fost grațiat și pus în
libertate la mai multe cluburi de reeducare. Aici am avut ocazia să vizionez,
aproape săptămânal diferite filme, fotomontaje, zilnic să audiez conferințe, din
care m-am edificat și lămurit de frumoasele și minunatele realizări înfăptuite
sub actualul regim și tot atunci m-am scârbit de politica din trecut, auzind
de toate dezmățurile, furturile, orgiile și crimele săvârșite de către regimurile
burghezo-moșierești și organizația legionară. Sunt cu totul debarasat de trecutul meu politic nefast și mă consider un om nou, reeducat. Mă angajez pentru
viitor a fi un cetățean supus legilor Statului și noilor orânduiri sociale, căutând
să-mi fac datoria cu tot devotamentul meu față de scumpa noastră Patrie, Republica Populară Română și față de credincioșii mei, pe care îi vom păstori cu
toată dragostea mea de păstor sufletesc”25. Deși autorul rândurilor de mai sus a
omis, din rațiuni de înțeles de altfel, să menționeze fața criminală a reeducării
de la Aiud, textul său nu trebuie să șocheze un public inocent și să precipite
verdicte morale. Aceste rânduri reprezintă un reflex de apărare al stigmatizatului pe deplin conștient că în ipostaza sa publică trebuie să livreze un discurs
în acord cu mesajul puterii într-o tentativă disperată de a convinge acest palier
oficial că nu mai reprezintă un „dușman al poporului”. Excesul de informație
prezent în cadrul acestui memoriu, clișeizarea, maniheismul trecut/prezent,
binele Republicii Populare Române ca suprem deziderat al activității pastorale
reprezintă indicii relevante pentru tensiunea sub care era privit acest demers
24

Preotul Ioan Bunea preciza că după arestarea sa, toate bunurile din casă au fost
confiscate, soția reușind să le recupereze doar în urma unui proces. La scurt timp,
aceasta a fost îndepărtată din învățământ și nevoită să se pensioneze medical la 48
de ani, trăind la limita supraviețuirii. Ioan Bunea, Memorial, Limes, Cluj-Napoca,
2015, p. 131.
25
AAC, Dosar disciplinar Nica Alexandru
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autobiografic de către unii clerici, dar și pentru patologia discursivă pe care un
regim totalitar o reclamă supușilor săi26.
Nu toate autobiografiile sunt însă tributare unui discurs conformist,
epurat de substanță, previzibil. Preotul Toma Gherasimescu atunci când trebuia să-și demaște vina care a constituit vehiculul de acuzare al procurorilor
comuniști scria: „m-am ocupat de propaganda religioasă creștină ortodoxă și
am tipărit diferite broșuri în acest sens [...]”27. Nu atingea însă nivelul de ironie amară asumat de preotul profesor Ioan Bunea: „[...] am fost arestat pentru
vina de a fi contribuit la alcătuirea unei programe analitice pentru catehizarea
credincioșilor din Eparhia Clujului [...]”28.
Toate aceste texte asumate de preoții eliberați au valoarea unor declarații
de angajament prin care aceștia încercau să convingă în primul rând autoritățile
laice că merită reabilitarea: „În timpul detenției mele de 12 ani am muncit
pentru a mă putea reabilita prin muncă de greșeala săvârșită față de regimul
de democrație populară din țara noastră. Apreciez la justa lui valoare actul de
clemență al conducerii de Stat prin care mi s-a dat posibilitatea de-a reintra în
câmpul muncii și sunt hotărât de-a respecta legalitatea populară, de-a deveni
un cetățean loial al patriei și de-a îndruma pe enoriașii mei pe calea respectului și a supunerii față de legile patriei și ale bisericii”29.
Parcurgând aceste texte (obositoare prin tendențiozitatea și formulele
standard utilizate) reiese clar finalitatea lor: acoperirea ierarhului cu acte justificative în fața autorităților de stat în condițiile în care reîncadrarea acestor
preoți ar fi trezit suspiciuni.
Odată memoriul anexat la dosar, se stabilea data discutării cazului respectivului preot în fața consistoriului eparhial. Pentru că sentința tribunalelor civile trebuia dublată de cea a forurilor bisericești, ședința consistoriului
devenea de fapt o punere în scenă a unui proces. De regulă, distribuirea rolurilor era următoarea: avocatul acuzării – părintele inspector eparhial, acuzatul,
președintele consistoriului eparhial, un grefier și doi membri preoți. După recapitularea deciziilor judecătorești care au dus la condamnarea respectivului
preot, se dădea cuvântul acuzării. Această parte reprezenta cel mai stânjenitor
moment al procesului. Discursul inspectorului eparhial încerca să justifice inclusiv la un nivel teologic abaterile de care s-a făcut responsabil preotul în
26

Mai multe despre „codurile incantatorii” utilizate în limbajul comunist în Cristiana-Nicola Teodorescu, Patologia limbajului comunist totalitar, Scrisul românesc,
Craiova, 2000, p. 164.
27
AAC, Dosar disciplinar Toma Gherasimescu.
28
AAC, Dosar disciplinar Ioan Bunea.
29
AAC, Dosar disciplinar Gheorghe Mureșan.
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cauză, utilizând metafore biblice de tipul „Cezarului”, a „stăpânirilor lumești”
sau a „binelui obștesc”.
După acest incomod rechizitoriu, i se dădea cuvântul acuzatului care niciodată nu avea nimic de adăugat, cu excepția regretului față de situația creată
și a angajamentului că se va „încadra în legile RPR și va fi cetățean loial și util
patriei și bisericii”. Se remarcă din nou că referentul suprem care trebuie să ia
act de recuperarea preotului este patria, Republica Populară Română și abia
în plan secund Biserica. După această depoziție, „consistoriul fiind luminat”,
dezbaterea se declara închisă și se intra în deliberare. La final, întotdeauna cu
unanimitate, preotul era sancționat cu „oprirea de la cele sfinte” pe perioada
în care fusese în detenție, pedeapsa consistorială aplicându-se așadar pentru
perioada în care acesta a executat pedeapsa civilă. Decizia consistoriului nu
avea astfel nicio finalitate la momentul în care cazul unui preot era judecat.
De altfel, la câteva zile după emiterea acestei decizii consistoriale, preotul era
reprimit în rândul clerului activ și trimis într-o parohie rămasă vacantă. Preotul profesor Ioan Bunea mărturisea în memoriile sale că procesul consistorial
de care a avut parte la ieșirea din închisoare i s-a părut o soluție „ciudată”
de rezolvare a situației sale, motivând: „Am fost condamnat de Tribunalul
Militar Cluj pentru delictul de uneltire împotriva ordinii sociale instaurate
de un regim prin definiție ateu și a venit instanța bisericească disciplinară să
se declare întru totul de acord cu cele hotărâte de acest regim ostil religiei”30.
Părintele profesor Bunea nu cunoștea însă că și anterior procesului său consistorial se făcuseră eforturi din partea ierarhiei ecleziastice pentru eliberarea
sa din detenție31, iar felul în care instanța disciplinară bisericească a abordat
ulterior cauza sa a reprezentat un decor necesar.
Deși mulți dintre preoții care au trebuit să treacă printr-un astfel de proces
au catalogat întregul demers ca fiind unul umilitor, acest exercițiu de legiferare
asumat de consistoriul eparhial clujean nu reprezenta o modalitate specifică
de rezolvare a chestiunilor preoților deținuți. Așa cum am menționat, baza
după care se ghidau autoritățile ecleziastice atunci când recurgeau la rejudecarea preoților era articolul 3 din Regulamentul de procedură al Instanțelor
disciplinare și de judecată: „Se consideră delicte disciplinare faptele constatate
și pedepsite de către instanțele judecătorești între care: conjurațiune împotriva autorităților legale și orice alte crime și delicte condamnate definitiv de
instanțele judecătorești R. P. R.”32.
30

I. Bunea, op. cit. , p. 158.
AAC, Dosar 6/1959, vol. II, nr. 5642/959 apud. IPS Andrei, Râvna și jertfelnicia lor
e vrednică de admirat.
32
Dosar disciplinar Relea Gavril.
31
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În fapt, întregul proces asumat de consistoriul eparhial reprezenta un incomod rit birocratic, necesar însă pentru a crea impresia de legalitate întregului demers33. În contextul regimului ateu prin care a trecut România celei de-a
doua jumătăți a secolului XX, tot ce a însemnat ierarhia ecleziastică, personal
clerical etc. era practic condamnat la proba unui dublu limbaj. Astfel, considerăm că exegezele pe aceste discursuri consistoriale, adevărate potemkiniade,
trebuie asumate cu multă prudență, având în vedere toate constrângerile la
care obliga regimul politic, dar și o limitativă legislație bisericească nu mai
puțin subordonată primului.
Un alt actor instituțional important în ecuația reintegrării preoților
deținuți politici era reprezentat de împuternicitul/inspectorul de Culte, ipostază preluată după modelul sovietic a cărui principală atribuție era interzicerea
fenomenului religios în spațiul public și monitorizarea activităților cultice34.
Primii inspectori ai Ministerului Cultelor au fost numiți în octombrie-noiembrie 1949 în reședințele de județ în care se aflau centrele eparhiale ortodoxe,
iar fișa de post a acestora prevedea inclusiv identificarea candidaților pentru
posturile de protopopi și de membri ai comitetelor parohiale ortodoxe și asigurarea aplicării unor legi cu caracter represiv la adresa cultelor (desființarea
ordinelor călugărești catolice, integrarea personalului monahal în câmpul
muncii etc.). 35 Cu excepția inspectorului Titus Țifu, personaj demis la scurtă
vreme după ce autoritățile îl suspectau de loialitate față de episcopul Colan și
de Patriarhul Justinian36, toți cei care au ocupat această poziție au reprezentat
o interfață a Securității în câmpul ecleziastic clujean. Prezentăm mai jos succinte evaluări interne și externe ale celor care au fost inspectorii Cultelor la
Cluj în perioada comunistă: Eugen Giurgiu „ateu, cam beţiv și cu unele manifestări de neseriozitate, totuși un element dinamic și devotat partidului[...]”37;
Aristide Filip descris într-un memoriu de protest al patriarhului Justinian în
astfel de termeni: „fost preot în eparhia mea, demisionat și trecut inspector
la Culte, fiindcă a devenit ateu”38, Hoinărescu Țepeș, ofițer de securitate „Tov.
Hoinărescu Ţepeș este foarte subiectiv în aprecierea activităţii reprezentanților
33

Despre „legalitatea birocratică a persecuțiilor” în Andrea Riccardi, Secolul martiriului. Creștinii în veacul XX, Enciclopedică, București, 2004, p. 56.
34
Adrian Nicolae Petcu, „Împuternicitul de culte – între conformism și asigurarea
libertății religioase”, în Caietele CNSAS, VI, nr. 1-2 (11-12)/ 2013, CNSAS, București,
2014, pp. 7-10
35
Ibidem, p. 10.
36
Ibidem, p. 11.
37
ACNSAS, Fond Documentar, Dosar nr. 6910, vol. 2, f. 290 apud. A. N. Petcu, „Împuternicitul de culte...”, p. 14.
38
A. N. Petcu, „Împuternicitul de culte...”, p. 16.
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cultelor, motiv pentru care niciunul dintre cei patru episcopi din Cluj nu a
avut și nu are încredere în el, nu conlucrează împreună în condiţii corespunzătoare. Nu s-a văzut în preocuparea sa grija pentru cunoașterea și creșterea
unor cadre de încredere care să poată fi promovate în funcţii de conducere la
diferite culte. Ba mai mult, se constată că inspectorul teritorial se informează
și ţine legătura de obicei cu preoţi care nu se bucură de stimă și autoritate în
rândul cultelor respective”39.
Orice evaluare a activității eparhiei ortodoxe a Clujului în perioada comunistă nu poate exclude partitura sinistră a acestor personaje, care reprezentau de fapt o brutală imixtiune în autonomia bisericească, afectând grav
procesul decizional intern eparhial40.
În afara acestui registru de ordin tehnic (judecata consistorială) pe care
ierarhii clujeni și l-au asumat, au funcționat și unele intervenții personale care
au intermediat recuperarea unora dintre preoții cu trecut indezirabil pentru
autoritățile politice. Astfel, atunci când Absolon Todea a fost arestat, episcopul
Colan îi trimite Patriarhului Justinian rugămintea de a interveni tocmai pe
lângă Ministrul Justiției pentru a salva un preot care „a desvoltat o frumoasă
activitate misionară, îndeplinindu-și cu conștiinciozitate îndatoririle și nici
din punct de vedere social și moral nu am avut nimic de obiecționat contra acestui preot”41. Un alt exemplu din multele care au funcționat respectând
această grilă este cel al lui Liviu Brânzaș, fost deținut politic, care reușește să
se înscrie la Facultatea de Teologie și să fie hirotonit încă din perioada studiilor doar după ce solicitările sale sunt dublate de cele ale părintelui Dumitru
Stăniloae, fostul său coleg de celulă, care apelează la patriarhul Justianian și la
episcopul Teofil pentru cauza acestuia42. Așadar, rolul unor astfel de rețele de
influență nu trebuie subestimat atunci când se analizează traiectoriile preoților
eliberați din pușcăriile comuniste.
Cu toate acestea, atunci când investigăm acest scenariu recuperator întreprins de episcopul Clujului și de consistoriul eparhial trebuie să avem în
vedere și cazurile excluse de la o astfel de rută, deși apreciem că acestea au fost
marginale ca proporție. Când episcopul Teofil primea scrisoarea unui preot cu
potențial conflictual, care avusese numeroase scandaluri în parohiile ocupate, ieșit de câțiva ani de la pușcărie, integrat profesional la acel moment într39

A. N. Petcu, „Împuternicitul de culte...”, p. 16.
Pe unele cereri de reprimire în rândul clerului activ, episcopul Herineanu nota următoarele: „Se va cere On[oratului] Dep[artament] al Cultelor autorizația de a reintra
în rândul clerului eparhiei”.
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un alt mediu decât cel clerical, acesta nu ezită să-i răspundă în astfel de termeni: „Omenește și moralicește judecând este foarte folositor ca cei întorși din
detențiune să-și schimbe locul de muncă. Dacă ai fi chiar tatăl meu, sincer, nu
ți-aș da alt sfat decât acesta. Ps. Eu sunt convins că sfatul meu este cel mai util
pentru Sfinția Ta. Cunosc mulți preoți care schimbându-și locul s-au reabilitat
politicește mult mai ușor decât ar fi putut-o face în vechiul lor teren”43. Deși
a încercat să tempereze zelul acestui preot într-o manieră categorică, blândul
ierarh Teofil va fi totuși convins în cele din urmă de acesta să fie numit într-o
parohie.
A existat totuși o certă prudență a episcopului Teofil atunci când trebuia să acționeze în sprijinul unor predicatori harismatici capabili să genereze în jurul lor mișcări religioase de amploare. Așa este cazul călugărului Nil
Dorobanțu44 și al preotului Dumitru Zamisnicu, amândoi aflați în obiectivul
securității pentru propaganda religioasă desfășurată și pentru capacitatea
acestora de a capacita ușor masele spre fenomene de tip Maglavit. Interesul organelor informative pentru acești doi misionari „nebuni pentru Hristos” este
evidențiat și în dosarele păstrate la CNSAS. Despre preotul Dumitru Zamisnicu, slujitor la parohia din Piatra Fântânele, organele de Securitate precizau
următoarele: „Fiind un element foarte fanatic, incorigibil, cu o putere mare
de atragere a credincioșilor, infailibil în întreaga sa atitudine, nu mai prezintă
nicio garanție că se va îndrepta. Pentru a curma amploarea unei „mistificări”
asupra persoanei preotului și atragerii maselor de credincioși în această localitate, considerăm că este necesar ca Episcopia Clujului să ia măsurile necesare
fie de transferare a preotului, fie de pensionare. În acest sens se va discuta cu
episcopul Teofil Herineanu, ca acesta să ia măsurile necesare. Menționăm că
opinia organelor locale este de a se soluționa în cel mai scurt timp această
problemă înainte de a se crea un fenomen religios”45. Este așadar verosimil ca
presiunile Securității să fi fost atât de mari încât să-i fi forțat mâna episcopului
Herineanu, care în octombrie 1969 hotăra caterisirea preotului Zamisnicu. La
aproape jumătate de secol de la această decizie, în 2016, la inițiativa unei rude,
dosarul preotului Dumitru Zamisnicu a fost redeschis, iar consistoriul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului a hotărât
43
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ridicarea sentinței de caterisire precizând că aceasta „n-a fost decât efectul
solicitărilor exprese și insistente făcute de către organele de Securitate ale vremii, care, prin împuterniciții cultelor au exercitat presiuni asupra Bisericii”46.
Această reparație morală sugerează că procesul recuperării preoților deținuți
politici asumat de Biserică este încă în desfășurare, chiar și ierarhii actuali
fiind puși în situația de a-și asuma cu curaj și discernământ re-evaluarea unor
decizii luate sub presiunea organelor represive în anii comunismului. Considerăm că introspecții de acest tip pot asigura ranforsarea internă a instituției
ecleziastice, împăcarea cu trecutul, dar și testul unei responsabilizări în raport
cu moștenirile mai mult sau mai puțin confortabile.
Acești algoritmi de rezolvare a situației personalului clerical din Eparhia
Clujului după ieșirea din detenția comunistă, cu toate inconsecvențele care se
pot invoca, constituie ceea ce mitropolitul Bartolomeu Anania numea inspirat, strategia pe termen lung a Bisericii Ortodoxe Române în confruntarea cu
un regim politic ateu47. În analiza acestor mecanisme de recuperare trebuie
avut permanent în vedere că scenariile puse în joc sunt cele ale unei instituții
nevoite să acționeze într-un context limită. De aceea, schemele de interpretare
simpliste, reducționiste ori abuzive sunt contraproductive pentru înțelegerea
felului în care s-a realizat dialogul Biserică-Stat în România comunistă.
Analiza noastră demonstrează că este necesară ieșirea din narațiunea atât
de vehiculată a unei Biserici Ortodoxe fără verticalitate, organ de propagandă
al puterii politice, nesolidară cu suferințele clerului deținut. Dimpotrivă, documentele consultate de noi sugerează că au existat suficiente momente în care
s-a realizat întâlnirea între Biserica oficială, cea reprezentată de autoritățile
ecleziastice și Biserica interzisă, din temnițele comuniste.
S-au putut astfel evidenția mai multe direcții de acțiune prezente la nivelul centrului eparhial clujean pentru recuperarea preoților deținuți politici și
reîncadrarea lor în parohii: una pe verticală, ce a presupus intervenția directă
a episcopului la autoritățile ecleziastice și politice centrale, și una pe orizontală
care a încercat soluționarea acestor cazuri prin recursul la instanța consistorială eparhială. Evident, au existat cazuri în care a fost vorba de un efort conjugat, de o intersecție a celor două sensuri de acțiune.
În afara acestor scheme formale, a recuperărilor oficiale ale preoților
deținuți asumate de ierarhia bisericească, au existat și gesturi curajoase de recuperare informală, spontană și extrem de periculoasă. Ele depun însă o admirabilă mărturie despre umanitatea care a continuat să funcționeze, cu orice
risc, chiar și în matricea unui sistem totalitar represiv. După arestarea preotu46
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lui Ioan Bunea, elevii din ultimul an ai Seminarului Teologic de la Cluj au scos
tabloul din catedrala arhiepiscopală în care se aflau pozele viitorilor absolvenți
împreună cu cele ale corpului profesoral și au înlocuit poza noului dirigente
cu cea a fostului lor profesor, deținutul politic, preotul Ioan Bunea, devenit un
„strigoi” pentru autorități48. În plină epocă stalinistă astfel de gesturi puteau
costa enorm pe îndrăzneții care și le asumau. Cu toate acestea, manifestări de
acest tip au valoarea unei legitimări civice care demonstrează că marginalizarea socio-profesională intenționată de organele de stat în privința clericilor
arestați nu a reușit întotdeauna.
Fără aceste secvențe post-detenție biografia acestor preoți nu ar fi completă și nici înțelegerea mecanismelor de supraviețuire în interiorul corpului
clerical românesc în perioada 1948-1989. Coroborarea surselor memorialistice și a celor arhivistice (atât ale instituțiilor represive, cât și ale celor restitutive) pot recompune portretul de grup al unuia dintre actorii sociali poate cel
mai vulnerabil la noua agendă politică a țării.
Destinul acestor preoți foști deținuți politici, care se prelungește de fapt
în destinul unei instituții ecleziastice în vremuri tulburi, trebuie să se constituie astăzi într-un necesar prilej de reflecție și de cristalizare a unui trecut încă
neașezat, încărcat și ambiguu. În definitiv, acest exercițiu de bună chivernisire
a memoriei exemplarității clericale nu se epuizează la finalul unui an consacrat de Patriarhia Română acesteia.

48
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Albulescu Pandoleon

S

-a născut la data de 2 octombrie 1904 în comuna Arsache, județul Vlașca
(actualmente județul Giurgiu), în familia lui Teodor și Dumitra, agricultori. A păstorit mai multe parohii începând cu 1935 în orașele Suceava și
Cernăuți, iar ulterior a fost mutat în județul Argeș. Din 1940 până în 1948 a
slujit ca preot celib în Turda. Din 1948 a devenit preot paroh în Câmpeni, dar
și profesor la școala elementară din aceeași localitate. La scurtă vreme după
instalarea noului regim comunist a intrat în vizorul organelor represive fiind
descris în astfel de termeni în notele Securității: „a nutrit adânci sentimente
antidemocratice..., privind cu dușmănie realizările actualului regim din țara
noastră și totodată este un reacționar înfocat, fapte ce le-a manifestat pe față
în cercurile lui restrânse...”. A fost condamnat prin hotărârea nr. 1012 din 1950
la 1 an și 3 luni închisoare pentru o așa zisă acuzație de „răspândire de știri
false”, cu mandat de executare nr. 547 din 1950. După ieșirea din închisoare,
între 1953 – martie 1954 a revenit în slujba altarului la parohia Pădureni-Țop,
protopopiatul Gherla. De aici a fost transferat în parohia Bărăi. În 1955 a fost
condamnat din nou și trimis în lagăr de muncă.
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Anania Valeriu Bartolomeu

A

nania Valeriu Bartolomeu s-a născut la 18
martie 1921 în Glăvile, judeţul Vâlcea. A urmat școala primară în satul natal, apoi Seminarul
Central din București (1933-1941). Bacalaureatul
l-a obţinut la Liceul „Mihai Viteazul” din București
(1943). Deși în 1935 a devenit membru al „Mănunchiului de prieteni”, apoi al Frăţiilor de Cruce, Valeriu Anania nu a fost niciodată membru al Mișcării
legionare. Însă, pentru atitudinile sale potrivnice
regimului comunist avea să fie considerat unul dintre cei mai periculoși legionari din structurile bisericești. După rebeliunea legionară din anul 1941
a fost reţinut aproape o lună, deoarece participase
în mod cu totul întâmplător la înmormântarea lui
„Horia Codreanu, ultimul copil în viaţă al bătrânului Ion Zelea Codreanu și frate al faimosului Corneliu Codreanu”. De acum eticheta
de „legionar” avea să-i marcheze viaţa, după cum spunea în Memoriile sale: „După
trei săptămâni am fost eliberat, dar în cazierul meu a rămas fișa cu calificativul «legionar», un stigmat de care, orice ai face, nu scapi o viață întreagă. Nu am făcut parte
niciodată dintr-un partid politic, dar am fost și am rămas pe dreapta”.
În anul următor este din nou reţinut pentru culpa de a fi păstrat, ajutânduși un prieten, în podul Mănăstirii Cernica un pachet cu tipărituri rămase din
perioada guvernării naţional-legionare. Deși uitase de aceste materiale, considerate
periculoase la adresa regimului antonescian, și pe care în mod evident nu le folosea,
el a fost condamnat la 6 luni închisoare corecţională în Lagărul de Internaţi Politici
de la Târgu Jiu. La 2 februarie 1942 primește tunderea în monahism cu numele de
Vartolomeu, pentru obștea mănăstirii Antim. La 15 martie 1942 primește darul
diaconiei pe seama mănăstirii Antim, prin punerea mâinilor Episcopului vicar
patriarhal Eugeniu Laiu. Slujește ca ierodiacon la mănăstirile Polovragi și Baia de
Arieș, unde l-a însoțit pe starețul său, părintele Gherasim Bica. Doi ani mai târziu, se
înscrie la Facultatea de Medicină și la Conservatorul de Muzică, ambele din Cluj și
face studii de teologie la Academia din Cluj. Tot acum ajunge președintele Centrului
Studenţesc „Petru Maior”, în această calitate conducând greva studenţească cu
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caracter anticomunist și antirevizionist din Cluj, începută la iunie 1946. Implicarea
în această manifestaţie îi va marca restul biografiei, deoarece de fiecare dată cei din
Securitate se vor raporta la acest eveniment. Urmează un lung șir de arestări, toate
culminând cu expluzarea lui din Cluj. Tânărul ierodiacon și student Anania reușește
să plece din Cluj, ajungând stareţ la Schitul „Sfântul Ilie” din Topliţa.
Totodată, la presiunea autorităţilor comuniste este exmatriculat din școlile
universitare clujene. Siguranţa află de prezenţa lui la Topliţa, din acest motiv,
Bartolomeu Anania pleacă din așezământul întâiului patriarh. În această perioadă
urmează cursurile Facultăţii de Teologie din București, pe care le va finaliza
cu obţinerea licenţei în 1948 la Academia Teologică din Sibiu. În cele din urmă,
ajunge la Mănăstirea Bistriţa din Vâlcea, unde în 1948 îl va găsi Patriarhul Justinian.
Întâistătătorul român îl ia sub protecţia sa la București, numindu-l intendent al
Palatului Patriarhal. Acest moment marchează începutul unei ucenicii, în care atât
dascălul, cât și ucenicul au făcut istorie. Urmează un scurt episod în care ierodiaconul
Bartolomeu este reţinut de Securitate, dar eliberat la intervenţia personală și promptă
a Patriarhului Justinian la ministrul Afacerilor Interne, Teohari Georgescu, în vara
anului 1948. Între 1949-1950 este numit inspector patriarhal pentru învăţământul
bisericesc, perioadă în care la cererea Patriarhului Justinian a depus eforturi mai ales
pentru organizarea și funcţionarea seminariilor monahale de la Văratec-Agapia,
Neamţ și Plumbuita-Hurezi. În anul universitar 1949-1950 este asistentul profesorului
de Teologie Teodor M. Popescu, la Catedrala de Istorie Bisericească Universală de la
București. În anul următor este numit decan al Centrului de Îndrumări misionare
a clerului de la Curtea de Argeș, pentru ca din 1952 și până la arestare să ocupe
postul de director al bibliotecii din Reședinţa patriarhală. În toată această perioadă
are preocupări literare, avându-l ca mentor pe Tudor Arghezi, căruia îi va fi apropiat
un sfert de secol. Totodată, publică în revistele bisericești ale Patriarhiei.
În noaptea de 13 spre 14 iunie 1958 este arestat de Securitate din locuinţa de
pe Dealul Patriarhiei. Este acuzat că, prin întâlnirile cu maicile de la Mănăstirea
Viforâta, judeţul Dâmboviţa, ar fi făcut ședinţe legionare, fiind considerat liderul
unui lot cu activitate periculoasă la adresa ordinii sociale. A mai fost acuzat pentru
legăturile cu Radu Gyr și alţi deţinuţi politici eliberaţi și sprijinul acordat acestora,
considerat „ajutor legionar”. A fost anchetat inclusiv de către ministrul Afacerilor
Interne, Alexandru Drăghici, fiind supus unor episoade de tortură cumplită. În
realitate, măsura organelor de Securitate avea ca scop compromiterea apropiaţilor
patriarhului Justinian, pentru ca întâistătătorul român să aprobe planul
autorităţilor statului de desfiinţare a vieţii monahale din România. Prin Sentinţa
nr. 493 din 9 mai 1959 a Tribunalului Militar București, părintele Bartolomeu a
fost condamnat la 25 ani muncă silnică, pentru infracţiunea de „uneltire contra
ordinii sociale”. A cunoscut penitenciarele de la Ploiești (iunie 1958), Jilava (aprilie
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și octombrie 1960), Pitești (iulie 1960) și Aiud (octombrie 1960-1964). La Aiud
a ridicat vocea împotriva celor care conduceau procesul de reeducare iniţiat de
către colonelul Gheorghe Crăciun și care cereau foștilor legionari să se lepede de
credinţa creștină pentru a fi consideraţi demni de a fi reintegraţi în noua societate
comunistă. Alături de el a luat poziţie și a atras atenţia asupra unui asemenea
pericol și părintele profesor Dumitru Stăniloae, închis și el în aceeași perioadă.
Acest lucru a fost recunoscut și asumat și de tovarășii lui de suferinţă.
La 1 august 1964 a fost eliberat din penitenciarul Aiud. A revenit la București,
Patriarhul Justinian găzduindu-l în Palatul Patriarhal, oferindu-i din nou postul de
bibliotecar. În 1965 a fost trimis în America, pentru a ajuta la reorganizarea Eparhiei,
care asculta canonic de Patriarhia Română, la cererea credincioșilor și a clerului de
acolo. A refuzat oferta de a deveni episcop în America și și-a asumat timp de 11 ani,
ca pe un voluntar provizorat, ascultarea de a-l sprijini pe episcopul Victorin Ursachi
în munca lui de păstorire a acestei Eparhii. A depus eforturi considerabile pentru
readucerea unor parohii sub ascultarea firească a Bisericii Ortodoxe Române, a organizat numeroase manifestări culturale, a relansat tipăriturile eparhiale, a conlucrat
cu autorităţile americane pentru o pace confesională, adeseori subminată din motive politice de către episcopul Valerian Trifa, eparhiotul Episcopiei dizidente, față
de care a arătat respect și condescendență. A denunţat la Senatul SUA propaganda
revizionistă a Ungariei la adresa Transilvaniei, întocmind un veritabil manifest românesc. A rămas un om vertical, nefiind partizanul niciuneia dintre facţiunile care
măcinau exilul românesc american, asumându-și mai presus de orice calitatea de
om al Bisericii. În 1967, în America, Bartolomeu Anania primește darul preoţiei din
mâinile Episcopului Victorin Ursachi al românilor americani și totodată rangul de
arhimandrit din partea Sfântului Sinod. În mediul clerical românesc, dar și în anumite medii politice, se vorbea de o ascensiune a lui Bartolomeu Anania în ierarhie,
solicitare pe care însă a refuzat-o păstrându-și libertatea de acţiune și independenţa
omului de litere. Deseori vine în ţară, făcând parte din delegaţiile Bisericii Ortodoxe
Române în frunte cu Patriarhul Justinian, precum în vizitele făcute Bisericilor vechi
orientale din Egipt, Etiopia, India (ianuarie 1969). Amploarea acţiunilor lui Bartolomeu Anania a îngrijorat cercurile politice de la București, în special Securitatea care
considera că nu poate controla și de multe ori nu are cunoștinţă de toate acestea.
Astfel, la venirea arhimandritului Bartolomeu la București, în 1976, cu
prilejul aniversării a 35 de ani de la terminarea seminarului, este oprit în ţară
de Securitate, refuzându-i-se dreptul de a se reîntoarce pentru a-și lua lucrurile
și pentru a se achita de sarcinile de serviciu pe care le avea începute. Până în
1982 ocupă funcția de director al Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, unde gestionează proiecte majore, precum apariția colecției
Părinți și Scriitori Bisericești. Ulterior, se retrage la pensie, la Mănăstirea
Văratec, unde continuă opera literară și unde începe munca de diortosire a
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Sfintei Scripturi, pe care a încheiat-o după 11 ani.
A avut o strălucită carieră literară, fiind distins cu
premii de către Uniunea Scriitorilor.
În 1990, alături de părintele Dumitru Stăniloae, de
părintele Constantin Galeriu, de părintele Constantin
Voicescu, de tânărul protosinghel Daniel Ciobotea, dar
și de intelectuali, precum Sorin Dumitrescu, Teodor
Baconsky, Horia Bernea și Octavian Ghibu a făcut
parte din Grupul de reflecţie pentru înnoirea Bisericii,
unde a militat pentru asumarea lucidă și onestă a
trecutului comunist, dar și pentru o transparenţă în
actul de conducere a Bisericii, asumată de o nouă
generaţie de ierarhi în Sfântul Sinod.
Este ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în absenţa lui și fără a-și manifesta în mod
expres dorinţa în demnitatea de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului,
pentru ca în 2006 să devină primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei,
Crișanei și Maramureșului. A fost una din vocile cele mai auzite și respectate ale
Bisericii Ortodoxe în primele două decenii de după Revoluție, a luat poziții față de
principalele dileme ale societății, precum: corupția, poluarea mediului și a spiritului,
Roșia Montană, a militat pentru separarea Bisericii și a preoților de politică și s-a
luptat pentru recuperarea patrimoniului Fundației Gojdu. A fost ales membru de
onoare al Academiei Române. La 31 ianuarie 2011 a trecut la cele veșnice, fiind
înmormântat în cripta ierarhilor din demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj.
A fost și a rămas toată viaţa lui un om liber, neînregimentat niciunui
partid sau sistem politic și a lăsat posterității proba propriei onestități, prin
binecunoscuta exprimare: „Nu am colaborat, nici cu angajament, nici fără
angajament, nici în libertate, nici în detenţie, nici în țară, nici în străinătate, nici
sub nume propriu, nici sub nume conspirativ”.
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Baba Alexandru

P

reotul Baba Alexandru s-a născut la 14
august 1893 în Șieu Măgheruș, jud. Bistriţa-Năsăud, fiind al treilea din cei patru
copii ai familiei Dumitru și Raveca Baba. A
urmat școala primară în comuna natală și
Gimnaziul Grăniceresc în Năsăud, pe care
l-a absolvit ca șef de promoţie în 1913. În
anul 1914 s-a înscris la Institutul Teologic
„Andrei Șaguna” din Sibiu. Odată cu izbucnirea primului război mondial a fost trimis
ca infirmier la Spitalul militar din Deva,
apoi la cel din Oradea. A absolvit cursurile
de teologie la Oradea, unde în anul 1917 se
refugiase și Institutul andreian din Sibiu.
La 1 iunie 1919 s-a căsătorit cu Valeria Pascu din Simionești (Bistriţa), la 25 decembrie 1919 a fost hirotonit preot de către episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului, iar la 30 ianuarie 1920 a
fost instalat în parohia Ciceu-Giurgești. Datorită remarcabilei sale activităţi
pastorale, a fost însărcinat cu conducerea Asociaţiei clerului din protopopiatul
Dej, fiind ales și membru al Adunării și Consiliului protopopesc. Apreciindu-i
calităţile, episcopul Nicolae Ivan i-a cerut să candideze pentru postul vacant
de protopop al Alba Iuliei, ceea ce s-a și întâmplat la 28 septembrie 1925, când
a fost ales și titular la parohia Centru. A fost instalat la 21 noiembrie 1925,
după doar cinci ani de preoţie.
În 1928 a fost ales deputat din partea PNȚ, obţinând, în această calitate, multe proprietăți pentru parohiile din protopopiat. Începând cu anul
1933, după recuperarea locului istoric unde a fost pălmuit Avram Iancu, a
făcut diferite demersuri pentru zidirea unei impunătoare case culturale în stil
românesc, care urma să servească și ca birou protopopesc.
Evenimentele din vara anului 1940 au dus la divizarea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului în două părţi: o parte, în frunte cu episcopul Nicolae Colan, a rămas sub stăpânire străină, iar cealaltă s-a constituit într-o nouă
unitate administrativă, sub forma unui vicariat cu sediul la Alba Iulia, condus
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de protopopul Alexandru Baba, în calitate de președinte–vicar (6 septembrie
1940 – 1 aprilie 1945). Pe timpul cât a fost președinte al Vicariatului Ortodox
de Alba Iulia, preotul Alexandru Baba s-a implicat puternic în sprijinirea valului de refugiați care au sosit în județul Alba începând cu septembrie 1940.
După desființarea Vicariatului, preotul Alexandru Baba a revenit în
funcția de protopop al Alba Iuliei, iar în anii 1945-1947 s-a alăturat opoziției
anticomuniste, având legături cu membrii misiunilor militare engleze și americane de la București. De asemenea, s-a implicat de partea PNȚ în alegerile din noiembrie 1946. În această perioadă a fost urmărit îndeaproape de
către Siguranță, care semnala poziția sa anticomunistă. O notă informativă
din noiembrie 1946 rezuma predica ținută de părintele Alexandru Baba: „A
arătat credincioșilor că niciodată în istoria bisericii nu au fost așa de puțini
credincioși ca în prezent și niciodată religia și credința nu a fost în așa pericol
ca în timpurile actuale”.
Protopopul Alexandru Baba a plecat la 22 iulie 1947 la Sângeorz Băi, unde
a petrecut 3 luni pentru a se reface după o intervenție chirurgicală. În octombrie 1947 a fost chemat la Cluj de către episcopul Nicolae Colan și numit slujitor la catedrala episcopală, iar din 6 decembrie 1947 în funcția de vicar. O
lună mai târziu, pe 20 ianuarie 1948, preotul Alexandru Baba a fost arestat și
depus în penitenciarul Aiud. Procesul a avut loc la 28 iulie 1948 la Tribunalul
Alba Iulia, Alexandru Baba fiind condamnat la 3 ani închisoare corecțională
pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. Recursul a fost judecat la
Curtea de Apel Deva, care și-a declinat competența de judecare a procesului
către instanțele militare. Astfel, la 7 ianuarie 1949, Tribunalul Militar Cluj îl
condamna pe Alexandru Baba la 7 luni închisoare corecțională și plata a 5000
lei cheltuieli de judecată. Conform sentinței, preotul Alexandru Baba trebuia
eliberat, deoarece fusese arestat cu un an în urmă, în ianuarie 1948, dar colonelul Crăciun, comandantul Securității Sibiu, a ordonat menținerea pe mai
departe a lui în detenție, astfel că Alexandru Baba a fost eliberat abia în 19 iulie
1951 din penitenciarul Aiud.
Pe timpul detenției acestuia, Securitatea a raportat faptul că episcopul
Nicolae Colan ajutase familia lui Alexandru Baba, trimițându-i soției acestuia
suma de 5000 lei pentru a plăti amenda decisă în instanță.
După eliberare, Alexandru Baba a ajuns la Brașov, iar la scurt timp, chemat fiind de episcopul Andrei Magieru al Aradului, a fost numit preot în parohia Buteni, județul Arad, începând cu 1 noiembrie 1951. Urmărit îndeaproape
de către Securitate, preotul Alexandru Baba trăia permanent cu teama unei
noi arestări, după cum notau informatorii: „Zice că situația mai poate dura
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încă 5 ani și se teme să nu fie arestat. Zice că a băgat de seamă că de obicei prin
15 a lunii se fac arestări și dacă trece 15 se mai liniștește”.
În iulie 1959, preotul Alexandru Baba s-a întors pe plaiurile natale, fiind
numit preot în parohia Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud. Și aici, Securitatea continuă urmărirea informativă până la trecerea sa la Domnul, în
8 noiembrie 1967. O notă informativă din această perioadă rezuma întreaga
viață a protopopului Alexandru Baba: „V. U. spune de Baba că este un preot
foarte bun, se bucură de popularitate pentru că este un bun patriot și un bun
român”.
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Baciu Virgil

S

-a născut în data de 8 octombrie 1892 în comuna Chiraleș, avându-i ca
părinți pe preotul Mihai Baciu din Teleac și preoteasa Lucreția. Între anii
1900-1904 a urmat cursurile școlare în comuna sa natală, iar apoi a frecventat
liceul în Năsăud. După absolvirea studiilor liceale a făcut stagiul militar obligatoriu de 2 ani de zile în armata austro-ungară. A urmat apoi cursurile Academiei de Teologie Greco-Catolică din Blaj. S-a căsătorit în 14 mai 1916 cu Ioana
Gordon din Cristești-Șieu, împreună cu care a avut 5 copii. Între septembrie
1916 și mai 1921 a păstorit parohia din comuna natală. Din iunie 1921 până în
octombrie 1928 a fost preot paroh la Șoimuș-Năsăud. De la 20 octombrie 1928
și până la arestare a slujit din nou în comuna natală Chiraleș. În 14 septembrie
1948, preotul Baciu Virgil a acceptat să revină în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Calitatea sa de membru al Partidului Național Țărănesc încă din 1921
și apoi accederea sa în comitetul județean al Partidului Național Liberal îi vor
aduce din partea regimului comunist o condamnare de cinci ani de zile începută cu data de 16 august 1952. Preotul Baciu Virgil nu a supraviețuit detenției
trecând la cele veșnice în data de 4 ianuarie 1956 la spitalul Văcărești, motivul
oficial trecut în certificatul de deces fiind „insuficiență cardiacă”.
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Banciu Victor

S

-a născut la 24 iunie 1891 în localitatea
Nireș (județul Cluj), din părinții Ioan și Susana. A urmat școala comunală din Dej și cursurile liceale la Liceul Grăniceresc din Năsăud
și „Petru Maior” din Gherla. În 1917 a absolvit
Seminarul Teologic Greco-Catolic din Gherla.
A fost căsătorit cu Elena Bolaș (Ileana Bălaș) din Nireș, născută la 30 noiembrie 1900,
de profesie învățătoare, cu care a avut 3 copii:
Cornelia (n. 1921), Ioan (n. 1922)și Victor (n.
1923).
A fost hirotonit preot la 31 octombrie
1920 și a început să slujească în Nireș la 10 noiembrie 1920. A fost preotul paroh al localității
natale până la 6 octombrie 1940, când a fost expulzat de autorităţile maghiare. S-a stabilit în Timișoara, unde a slujit până în
februarie 1944, în parohia Dragșina. Ulterior a revenit în Nireș, unde a oficiat
slujbe până la momentul arestării sale.
A fost reținut de autoritățile comuniste la 25 iulie 1952 pentru „activitate
instigatoare contra G.A.C. și manifestare dușmănoasă contra regimului”. Despre contextul arestării sale, organele de Securitate au consemnat în dosarul întocmit acestuia faptul că: „Banciu Victor este chiabur și caută pe orice cale să
lovească în regimul democratic, desfășurând activitate dușmănoasă împotriva
înființării G.A.C. și campaniei de seceriș-treieriș și colectări. (...) Drept dovadă că este un dușman al regimului democratic este faptul că a lansat zvonul
că moții au fost duși în alte regiuni pentru faptul că și-au cerut drepturile și
că la noi în țară se construiesc lagăre pentru a fi internați cei nevinovați, lucru
care a fost făcut de acesta cu scopul de a lovi în regimul nostru. Cu toate că de
la început Banciu Victor a căutat să ia o poziție negativistă la cercetări, fără a
avea atât bun simț de a-și recunoaște faptele sale mârșave, noi susținem că el
a desfășurat activitate dușmănoasă împotriva înființării Gospodăriei Agricole
Colective și împotriva campaniei de seceriș, treieriș și colectări (...)”. În ceea ce
privește situația materială a preotului Victor Banciu, acesta deținea la momen102
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tul arestării 7. 50 ha de pământ, 2 vaci, 1 cal, 2 porci, oi, inventar agricol și cca.
20 ari de vie și 35 ari de pomi, ceea ce i-a adus eticheta de „chiabur”, conform
viziunii comuniștilor.
Pedeapsa inițială a fost de 24 luni, însă a fost eliberat la 25 septembrie
1953 în baza unei hotărâri a Comisiei speciale de verificare a internaților și
deținuților contrarevoluționari de la colonia de muncă Castelu, acolo unde a
fost închis.
După eliberare, a primit domiciliu obligatoriu în Nireș, locuind în satul
natal până în toamna anului 1953, când a primit acordul de a pleca pentru a
sluji ca preot în comuna Bonț (județul Cluj), unde fusese numit preot conform
deciziei Ministerului Cultelor nr. 14092/1953. A fost paroh în Bonţ (județul
Cluj, octombrie 1953 – martie 1955), Iclozel (martie 1955 – mai 1963) și în Sic
(august 1965 – februarie 1968).
A trecut la cele veșnice la 27 ianuarie 1975 în Gherla.
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Bârluțiu Vasile

S

-a născut la 30 martie 1893, în familia credincioșilor ortodocși Iosif și Evdochia din satul
Geogel, comuna Ponor, judeţul Alba. A absolvit 4
clase primare la Școala de Stat din Aiud cu media Eminent (1900-1904), 8 clase secundare cu
bacalaureat la Liceul greco-catolic din Blaj (19051913), Institutul Teologic Andrei Șaguna din Sibiu
(1913-1916) și Facultatea de Drept a Universității
din Cernăuți (1929-1933). A urmat doctoratul în
Științe de stat la Universitatea din Cluj între 19341935, obținând diploma de doctor în 29 mai 1937.
Se clasifică primul din 93 de candidați, cu media
10. 00, la examenul de Prim pretor organizat în ianuarie 1935 de către Ministerul Afacerilor Interne
din București.
A fost hirotonit preot la Arad în 26 august 1916 de către Episcopul Ignatie
Papp al Aradului pentru Parohia Mogoș-Miclești, protopopiatul Lupșa, păstorind până în 15 octombrie 1922, dată la care este transferat la Parohia Geoagiul de Sus, protopopiatul Aiud, pentru ca la 16 decembrie 1924 să fie numit
preot paroh în vechea comunitate ortodoxă din Teiuș, județul Alba, slujind în
condiții modeste, într-o capelă amenajată într-o casă particulară.
Între anii 1925-1926, cu sprijinul celor 96 de familii ortodoxe și din alte
donaţii, părintele Vasile Bârluţiu a reușit să ridice o frumoasă biserică din zid
cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae în cartierul Coșlariu Nou din Teiuș. Lăcașul
este edificat în stil bizantin, în formă de cruce, cu trei turle, după planurile arhitectului Richard Vagnere din Hunedoara. A fost distins cu titlul de iconom
la 18 mai 1930 de către Preasfințitul Nicolae Ivan al Clujului.
A fost președintele Despărțământului Teiuș al Astrei, reactivat sub conducerea sa. Ca o recunoaștere postumă a eforturilor sale susținute pe tărâm
cultural, din anul 2004, Despărțământul nou înființat al Astrei, Stremț -Teiuș,
poartă numele său.
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Între 21 septembrie 1928 – 1 septembrie 1934 a activat ca profesor de religie și drept la Liceul Titu Maiorescu și Școala Comercială de fete din Aiud, apoi,
pentru foarte puțin timp, a fost Șeful Biroului Prefecturii Județului Alba.
După decesul primei soții, s-a recăsătorit la 3 noiembrie 1934 cu preoteasa văduvă Constanța, născută Moldovan, fiică de învățător, originară din satul
Totoiu, comuna Sântimbru (județul Alba), ce avea la rândul ei doi copii. Din
prima căsătorie avea trei copii: Virginia, Aurelia și Ștefania.
Între 2 septembrie 1934 și 22 octombrie 1945 ocupă postul de Prim pretor al Plasei Teiuș, pentru ca apoi să devină avocat stagiar în cadrul Baroului
Alba (2 noiembrie 1945 – 8 aprilie 1948).
După instalarea regimului comunist în România a fost urmărit îndeaproape, mai ales că era una dintre personalităţile de marcă din zona Teiuș- Aiud. Între anii 1922-1947 a fost încadrat în PNL-Brătianu, fiind ales membru de onoare
în Comitetul de plasă Teiuș. Pentru atitudinile sale vădit anticomuniste și activitatea interbelică în slujba ţării și a Bisericii, Vasile Bârluţiu a fost trimis de către
organele represive în justiţie. La 1 martie 1950, prin Sentinţa nr. 632, Tribunalul
Militar Cluj l-a condamnat la 12 ani închisoare pentru infracţiunea de „instigare
la uneltire contra ordinii sociale”.
Eliberat în 1964, părintele Vasile Bârluţiu a fost numit paroh la Parohia Urca,
Protopopiatul Turda (jud. Cluj) păstorind până la pensionarea sa din 1 martie 1968.
Într-o notă informativă din 3 octombrie 1964, sursa F. I. citează afirmația părintelui referitoare la noua orânduire: „Apoi, dragul meu, în sistemul acestei dictaturi
drăcești a comunismului, totdeauna se lucrează pe la spate. În ce privește faptul că
una zic și alta fac, aceasta se întâmplă și la noi. Nu știu din al cărui cap diabolic pot
ieși asemenea planuri. Mie îmi face impresia că au birou special pentru asemenea
drăcovenii chiar în Comitetul Central. Până în prezent nu s-a schimbat nimic. Nu
vezi că țin mai departe colectivele care sunt un iad pentru țărani și apoi pentru țară.
Tot am crezut că îi voi vedea plecați de la putere. Sunt bătrân și n-am să trăiesc să-i
văd surprinși pe comuniști”. A fost permanent urmărit de către Securitate, fiindu-i
monitorizată și corespondența personală. La 13 mai 1968 a trecut la cele veșnice,
fiind înmormântat în Cimitirul Cetățuie, aparținător Parohiei Teiuș II.
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Bențea Ioan

S

-a născut la 4 septembrie 1895 în localitatea Negreni, judeţul Cluj, din
părinții Andrei și Ana. A urmat școala primară în satul natal (1908-1915),
apoi Școala Normală din Huedin (1919-1923). Ulterior, în 1924, a continuat
cu un curs teologic, în urma căruia a fost hirotonit preot în localitatea Ciucea,
nu departe de satul natal, unde a fost, totodată, și învățător.
A fost un apropiat al familiei lui Octavian Goga, prim-ministru al României între 28 decembrie 1937 - 11 februarie 1938. După moartea acestuia, preotul Bențea a rămas în legătură foarte bună cu soția lui Goga, Veturia Goga,
care locuia în localitatea în care Ioan Bențea era preot. Despre această relație,
Securitatea consemna că părintele mergea „aproape de 2 ori pe săptămână la
ea și asculta știrile de la reacționari de peste ocean împreună cu fostul notar
Popa Gheorghe, chiabur, și Haiduc Teodor, tot din comuna Ciucea. [...] Atât
susnumita [Veturia Goga – n. n.], cât și preotul Bențea au o influență puternică asupra populației din comuna Ciucea”.
În 1940 Ioan Bențea a fost nevoit să se refugieze la Sibiu, de unde a revenit
la Ciucea în 1944, oficiind slujbe până la momentul arestării sale, în noaptea
de 15 spre 16 august 1952. Motivul închiderii sale a ținut de legăturile preotului cu Octavian Goga. El a fost acuzat că în perioada ianuarie-februarie 1938
ar fi fost membru în Consiliul judeţean al Partidului Naţional Creștin și ar fi
candidat ca deputat pe listele acestui partid, pentru ca mai apoi să „se infiltreze” în Frontul Plugarilor. Bențea a infirmat acuzațiile care i-au fost aduse, anchetatorii caracterizându-l astfel: „Membru în Consiliul judeţean al PNC Goga-Cuza; propagandist al ideilor hitleriste; întreţine legături cu văduva Goga
Veturia din Ciucea”. Pentru a justifica trimiterea în detenţie administrativă,
anchetatorii de la Securitatea din Oradea arătau: „În discuţii recunoaște ceva
din activitate, însă la întocmirea procesului verbal de interogator nu vrea să
recunoască; toate răspunsurile sunt negative: nu am fost, nu știu și nu cunosc;
apără cu tact și viclenie; a dovedit o ură nemărginită faţă de regim prin exprimări ironice; despre armata sovietică a spus că i-a luat cu forţa autoturismul;
... a scris istoricul/monografia comunei Ciucea; linia generală a lucrării este
extremă, naţionalistă și, în special, antibolșevică; monarhist, păstrează portretele monarhilor Carol I, Ferdinand, decupate din ziare fasciste. Propun să fie
trimis în colonie de muncă cinci ani”.
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Pe acest fond, preotul Ioan Benţea a fost trimis în detenţie administrativă,
în colonie de muncă, pentru o perioadă de 60 de luni. Potrivit informațiilor
din fișa matricolă penală, acesta n-a ajuns în colonie de muncă forţată, ci în
Centrul de Triere de la București-Văcărești, de unde a fost eliberat la 9 septembrie 1953, probabil în urma unei intervenţii la conducerea Ministerului
Afacerilor Interne.
După eliberarea din închisoare, părintele Bențea s-a aflat sub supravegherea Securității, care era interesată să știe despre legăturile sale cu alte persoane,
precum și despre corespondența pe care acesta o primea, respectiv expedia. În
februarie 1955 a solicitat autorităților un act din care să rezulte că nu fusese
condamnat, ci numai internat, această dovadă fiindu-i necesară pentru a putea fi pus în drepturile de pensionare care i-au fost sistate cu ocazia arestării.
Actul în cauză i-a fost eliberat.
Despre preotul Ioan Bențea, o sursă a Securității afirma următoarele:
„Este un element care își duce sarcinile la îndeplinire și se descurcă ușor chiar
de-ar fi într-o situație grea. Este inteligent, destul de energic, cu un spirit de
judecată dezvoltat, iar unele probleme le privește sub un aspect religios. Nu se
intimidează în muncă, este calm, punctual și disciplinat, știe să se apropie ușor
de oameni prin anumite simpatii pe care le întreprinde în mediul lor. Ca lipsuri, este cam timid în unele momente și totodată dând dovadă de pasivitate.
[...] Este pasionat de vânătoare, vizionează filme, teatre, își iubește foarte mult
soția, fiica și pe mama sa”.
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Bica Gavril Gherasim

S

-a născut în ziua de 22 noiembrie 1908 în
satul Cacova Ierii, comuna Iara, din fostul
judeţ Turda (actual Cluj), în casa plugarilor
Bica Mihail și Irina (născută Ilea), alături de
alți cinci frați, primind la botez numele de Gavrilă. După terminarea celor patru clase primare la Iara, s-a înscris la Liceul Liceul Teoretic de Băieţi Turda, finalizând doar patru ani
de studii.
Între 1926 și 1929 a funcționat ca învăţător
suplinitor la școlile din localitățile Subcetate,
Suprapetrii (actualmente Vidra Poieni), respectiv Bedeleu (azi satul Izvoarele din comuna Livezile), toate în județul Alba.
În 1930 e primit bursier la Seminarul Monahal de la Mănăstirea de la Cernica. A dat examene de diferenţă și a continuat
seminarul până în clasa a VIII-a.
Cu vădite înclinaţii spre meditaţie și rugăciune, s-a dedicat vieții
călugărești, fiind tuns în monahism cu numele de Gherasim în anul 1933 la
mănăstirea Turnu, care pe atunci depindea de Episcopia Argeșului. În această
perioadă urmează și seminarul cernican, pe care-l absolvă în 1935, fiind hirotonit ieromonah la Curtea de Argeș în același an de către arhiereul Nichita
Duma. Timp de trei ani a ocupat postul de spiritual II (duhovnic) la Seminarul
„Nifon” din București, răstimp în care a urmat cursurile Facultății de Teologie
din Capitală, devenind licențiat în 1940. Între anii 1938-1939 a oficiat servicii
religioase pentru Casa Regală, la biserica Palatului Cotroceni. În 1939 este instalat stareț al mănăstirii sale de metanie, Turnu, de către Episcopul Grigorie
Leu. Aici, a fost în slujba Seminarului și a tipografiei, multe cărţi de rugăciuni
și vieţi ale sfinţilor purtând amprenta sa. De asemenea, a fost și spiritual la
Școala de Cântăreți din Curtea de Argeș.
Din 1940 îl găsim din nou la Mănăstirea Cernica, unde a fost locțiitor
de stareț, administratorul Tipografiei, ajutor de șef în Sfatul Duhovnicesc și
membru în Sfatul Economic (1940-1941) al acestui așezământ monahal.
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În anul 1941 este numit stareţ al mănăstirii Polovragi din județul Gorj
de către Mitropolitul Nifon Criveanu al Olteniei, deținând o vreme și funcția
de președinte al Consistoriului Monahal din Eparhia Râmnicului și Noului
Severin. Bun gospodar, în anul 1943 părintele Gherasim a introdus în biserică
curentul electric.
Apreciat de autoritățile bisericești, la 8 septembrie 1943 este hirotesit protosinghel la Râmnicu Vâlcea. Pentru o perioadă a fost și duhovnic la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” de aici.
Teolog de prestigiu, stareţul Gherasim a făcut imense eforturi financiare
pentru ca tinerii monahi să-și continue la rândul lor studiile teologice. Modestia sa, gesturile de o generozitate deosebită, dragostea și grija faţă de aproapele manifestate de părintele Bica, l-au determinat pe mitropolitul Bartolomeu
Anania să afirme: „rar am văzut un om mai jertfelnic pentru aproapele lui”.
Obștea mănăstirii, în frunte cu stareţul său, nu a rămas neimplicată în
grelele încercări prin care a trecut ţara în timpul celei de-a doua conflagraţii
mondiale din secolul XX. Conform Adresei nr. 14159 din 16 decembrie 1941,
mănăstirea Polovragi a plătit 14 misionari cu 6000 de lei fiecare, pentru misiunea olteană din plasele Dubăsari și Grigoriopol din Transnistria. Din obștea
mănăstirii au plecat în misiune ieromonahii Gherasim Bica, Filaret Brașoveanu și Gherman Popescu.
Mănăstirea Polovragi a strâns diverse sume de bani pentru ajutorarea
ostașilor care luptau pe front și a familiilor acestora. La 10 mai 1942 se strânseseră 771 lei pentru construirea unei biserici la Olănești, închinată victoriei
Armatei Române în luptele de la Odessa.
Una dintre întâlnirile providenţiale pentru Ortodoxia românească a fost
cea dintre părintele Gherasim Bica și tânărul Bartolomeu Anania, într-o seară de taină, într-una din chiliile Mănăstirii Antim din București. Puțin după
aceasta, părintele Anania va fi angajat ierodiacon la mănăstirea Polovragi, cu
începere de la 20 noiembrie 1942. Iată cum îl caracteriza acesta din urmă pe
părintele Bica în Memoriile sale: „Stareţul știa carte bună, avea minte ageră
și argumente solide în discuţii, dar farmecul lui adevărat era un ascuţit și fin
simţ al umorului, de pe urma căruia au rămas multe zicale în lumea călugărească, «de la Bica citire»”.
La 15 iulie 1946, Gherasim Bica, urmat apoi de ierodiaconul Bartolomeu
Anania, s-a transferat la viitoarea mănăstire „Martirii Neamului” din Baia de
Arieș, pe care dorea să o ridice Episcopul Nicolae Colan al Clujului în memoria eroilor moți, răsculați sub flamura lui Horea și Avram Iancu. Piatra de
temelie a fost pusă de ierarhul clujean la 21 iunie 1947.
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Aici, fiind lipsă de profesori și pentru a învinge sărăcia lucie, părintele
Bica a predat geografia la Școala Industrială de Fete.
Fiind iscată o tulburare în obștea monahală de la la Mănăstirea „Sfântul
Ilie Tesviteanul” din Topliţa, părintele Gherasim Bica este detașat din porunca
vlădicului Nicolae la ctitoria Patriarhului Miron Cristea din județul Harghita.
Pentru o scurtă perioadă de timp (aprilie-iunie 1947), părintele Bica a fost stareţ al acestei importante mănăstiri. Aici a pus pace între viețuitori, restabilind
ordinea și disciplina monahală.
S-a reîntors la Baia de Arieș, iar după aproape un an de încercări inutile,
cauzate mai ales de sărăcia moţilor, a cerut dezlegare de sarcină. A rămas celebră expresia părintelui Bica rostită în fața episcopului Colan: „cu moții faci
mai degrabă o revoluție, decât o mănăstire!”
La solicitarea Episcopului Iosif Gafton al Argeșului, protosinghelul Gherasim Bica va ocupa pentru câteva luni postul de stareț al schitului Trivale din
Pitești, apoi, la 8 ianuarie 1948 va deveni stareţ al mănăstirii Govora, ocupând
această funcţie până la 26 ianuarie 1949.
În ianuarie 1949 a fost numit de Patriarhul Iustinian Marina ca Exarh al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, eparhie foarte întinsă și cu un număr important
de mănăstiri și schituri.
Pe când se afla în această ascultare înaltă, în noaptea de 24 iunie 1949,
după o percheziție la chilia sa din București, str. Radu Vodă nr. 24A, a fost
depus în arestul Direcției Generale a Securității Poporului. La intervenția
promptă a Patriarhului Justinian la ministrul de interne Teohari Georgescu,
a fost eliberat a doua zi dimineață, dimpreună cu ierodiaconul Bartolomeu
Anania, după ce împărțiseră pentru o noapte aceeași celulă.
În martie 1950, Gherasim Bica a răspuns chemării ieromonahului Daniil
(Sandu Tudor) de a veni la schitul Crasna din Gorj, unde vieţuia acesta. În 1
iulie 1950 Mitropolitul Olteniei, Firmilian Marin, l-a numit pe Gherasim Bica
în postul de Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, fiind pentru o
perioadă și președinte al Consistoriului Monahal.
Supus unor presiuni deosebite de către organele de represiune comuniste, părintele Gherasim Bica a fost obligat să demisioneze la 1 noiembrie
1950 și să devină pentru 12 luni profesor la Școala de Cântăreţi Bisericești de
la Mofleni – Craiova și membru al obștii monahale de aici. La intervenţia lui
Bartolomeu Anania, pe atunci inspector bisericesc, cu aprobarea Patriarhului
Justinian, protosinghelul Gherasim Bica a fost transferat în 1953 în calitate de
duhovnic și profesor de liturgică practică la Centrul de Îndrumări Misionare
pentru Preoți de la Mănăstirea Curtea de Argeș, care depindea de Patriarhie.
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În urma unor crize sufletești, renunță la viața monahală și se căsătorește
civil cu văduva Elena Fortini, născută în 25 aprilie 1917 în comuna Tigveni,
județul Argeș. Se angajează ca Șef serviciu administrativ la Trustul de Planificare Regională Argeș, fiind apoi Șef de birou la Sfatul Popular al Raionului
Argeș.
În februarie 1958, Securitatea a reușit să îl captureze pe fostul colonel
de jandarmi Iulian Popovici, considerat criminal de război de către sovietici
de pe vremea când fusese comandant al jandarmeriei române din Odessa, în
urma unei delaţiuni făcute de o femeie din comuna Polovragi. Colonelul își
ţinea un jurnal în care-și nota dușmanii, dar și binefăcătorii: „Am fost adăpostit de stareţul de la Ostrov [Dosoftei Florea, n. n.] și adăpostit de stareţul de la
Govora [Gherasim Bica, n. n.] și Polovragi [Tit Moldovan, n. n.]”.
Va fi arestat în 20 aprilie 1958 de la locuința sa din Curtea de Argeș și
condamnat ulterior de Tribunalul Militar Craiova la 12 ani de închisoare prin
Sentinţa nr. 197/59, pentru delictul de „favorizarea infractorului”. A trecut pe
rând prin penitenciarele: Craiova, Aiud, Ostrov, Giurgeni, Constanța, Jilava,
Galați, fiind eliberat din Aiud în 29 iulie 1964, când i-a fost graţiat restul pedepsei, în baza Decretului 411.
În perioada detenției, forțată de autoritățile comuniste, soția sa i-a cerut,
formal, divorțul.
S-a angajat din nou după eliberare ca magazioner la Sectorul de Panificație
Curtea de Argeș, apoi recepționer la o fabrică de prelucrare a lemnului din
acest oraș. Se pensionează în 22 octombrie 1968 pentru limită de vârstă, dar,
în perioada 1 septembrie 1969 – 31 ianuarie 1975 va fi reîncadrat de către
Episcopul Teofil Herineanu al Clujului ca preot paroh în satul natal, Cacova
Ierii, Protopopiatul Turda. A păstorit aici până în 1975, în perioada respectivă
reușind să introducă curentul electric în biserică. După pensionare a locuit la
Curtea de Argeș.
A publicat articole răzleţe în reviste și ziare. Scria și vorbea în limba franceză.
A adormit în Domnul în urma unei grele suferințe, fiind înmormântat
în cimitirul bisericii din Curtea de Argeș în luna noiembrie 1996, prohodit
de Arhiepiscopul Bartolomeu al Clujului dimpreună cu Episcopul Calinic al
Argeșului și Muscelului, alături de un sobor cu mulți slujitori.
Nuvelele sale, păstrate multă vreme în manuscris, au fost tipărite postum în volumul „Gânduri și simțăminte”, Editura Presa Universitară Clujeană,
2012.
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Biji Grigore

P

reotul Grigore Biji s-a născut în data de 8
decembrie 1889, din părinții Vasile și Elena, în comuna Someșeni, comitatul Cojocna
(azi județul Cluj). A fost căsătorit cu Olimpia,
născută Braica, nepoată a memorandistului
Ioan Rațiu. A studiat la Gimnaziul Superior
Greco-Catolic din Blaj. Între anii 1910-1916 a
urmat cursurile Facultății de Drept și Științe
Politice din cadrul Universității din Cluj.
În același timp a absolvit și Institutul
Teologic din Sibiu, iar între anii 1917-1921
a fost preot paroh în Parohia Sânmihaiu de
Sus (actualmente comuna Mihai Viteazul),
protopopiatul Turda, iar ulterior a funcționat
ca administrator al Parohiei Stejeriș.
Împreună cu factorii de decizie locali, accelerează înfăptuirea reformei
agrare în această localitate. În arhiva parohiei se află un document semnat
de un alt vrednic urmaș la altar, preotul Nicolae Radu, care îl caracteriza
astfel pe părintele Biji: „a ostenit în vremuri de criză pentru edificarea casei
parohiale. În cursul păstoririi a desfășurat o susținută activitate culturală cu
aportul tinerimii, în cadrul Societății Sf. Gheorghe, a cercurilor învățătorești,
a Asociației Astra și chiar a Societății Arlus. Pe tărâm gospodăresc a renovat
clădirea bisericii, a padimentat și înzestrat biserica cu mobilier, straie noi,
cărți, iconostas de stejar sculptat, trei clopote cu scaun de șine”.
A fost unul dintre colaboratorii apropiați ai protopopului Jovian Murășanu,
membru de drept în Consiliul Parohial al Catedralei din Turda. A administrat în
anul 1952 Parohia Turda I Catedrală, după arestarea titularului acesteia, vrednicul
protopop Aurel Gliga, iar din 1956 parohia Turda III (nou creată), până la numirea
preoților titulari.
Înainte de Marea Unire de la 1918 a fost învățător în localitățile Viișoara
și Mihai Viteazul, iar între 1919 și 1948 a predat Religia la Liceul ”Regele
Ferdinand” din Turda, inițial suplinitor, iar din 1928 titular. În anul 1933 a
făcut parte din Comisia de organizare a programelor artistice și a sărbătorilor
naționale.
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Părintele Biji a înființat în rândul elevilor ortodocși Societatea „Sf.
Gheorghe”, care avea ca scop prezentarea unor lucrări cu tematică religioasă.
De asemenea, în 1930 a pus bazele Asociației profesorilor secundari din Turda,
la ședința de constituire fiind ales vicepreședinte-secretar. Alături de soția sa,
Olimpia, a fost membru al Societății Femeilor Ortodoxe din Turda, deținând
o perioadă și funcția de secretar. În anul 1930, pentru meritele sale pe tărâm
eclesiastic, Episcopul Nicolae Ivan al Clujului l-a distins cu titlul de iconom,
cu drept de a purta brâu roșu.
A fost membru al societății culturale ASTRA, filiala Turda, susținând și
o conferință în 1930 cu titlul „Importanța bisericii noastre”. Alături de alte
personalități, se numără printre membrii fondatori ai PNL, filiala Turda, fiind
și secretarul acestei organizații. În anul 1928, împreună cu alți intelectuali
ortodocși, fondează Banca Românească Turda. A făcut parte și din Consiliul
de administrație al Casei de Credit al Agricultorilor din județul Turda.
Personalitate cu certe calități, s-a implicat în acțiunile caritative ale Societății
„Principele Mircea”, o mențiune din 1930 ni-l prezintă ca membru în Comisia
de verificare a acesteia.
Părintele Grigore Biji a fost consilier local și județean la Turda, propus pe
listele liberalilor, iar în anul 1934, pentru o scurtă perioadă, viceprimar al Turzii.
În timpul regimului monarhic, a fost membru al partidului Frontul Renașterii
Naționale (FRN), fiind menționat în 1940 ca președinte al organizației de plasă
a FRN din comuna Mihai Viteazul. Este amintit în 2 februarie 1945 ca fiind
membru al filialei turdene a ARLUS.
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La Congresul din 29 iunie 1946 al Partidului Liberal a fost ales secretar
general, membru în Biroul Județean și în Delegația Permanentă a partidului.
În același an, când cele două aripi liberale – Brătianu și Tătărăscu – s-au
despărțit, părintele Grigore rămâne adeptul celei din urmă, iar după demisia
lui Gheorge Tătărăscu din Guvern (noiembrie 1947), aderă la PNL Bejan, fiind
ales în organizația județeană a acestei formațiuni politice.
Arestat în 16 august 1952 de Direcția Regională a Securității Statului
Cluj în baza Procesului Verbal de Internare nr. 14/1952, a fost condamnat
la o detenție de 60 de luni (5 ani) pentru apartenența sa la Partidul Liberal
încă din 1922. La data arestării era profesor pensionar. După o perioadă de
tranzit petrecută la Centrul de Triere Văcărești, a fost transferat în lagărele de
muncă de la Bragadiru (5 ianuarie 1953), Popești Leordeni (1 martie 1953) și
Rahova (9 aprilie 1953). Scriitorul transilvan Teodor Murășanu, amintește în
memoriile sale despre colegii de celulă, o adevărată pleiadă de personalități:
preotul Grigore Biji; primarul Turzii, Dr. Iuliu Gențiu; învățătorul Teodor Oțel
și generalul de cavalerie Ioan Taraș. Părintele Grigore a fost eliberat la 7 august
1953 de Comisia Specială din cadrul MAI, conform Ordinului de amnistie J
41579.
A avut doi copii: băiatul, Grigore, cadru militar în grad de sublocotenent,
decedat în decembrie 1944, în Campania de Vest a trupelor române din cel
de al Doilea Război Mondial, și Ursula Mariana, de profesie psiholog. Fiica
sa a fost căsătorită cu Prof. Univ. Dr. Bucur Șchiopu, o mare personalitate a
epocii, fost ministru în două guverne postbelice și Ambasador al României în
Canada, având împreună patru copii.
În ultimii ani din viață, părintele Grigore a locuit la fiica sa din București,
Raionul Grivița Roșie, trecând la cele veșnice în 2 decembrie 1966, cauza
decesului fiind insuficiență cardiacă.
Conform dorinței sale, a fost înmormântat la Turda, în 4 decembrie 1966,
prohodit fiind în Catedrala Ortodoxă de un sobor de preoți.
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(Biografie realizată de pr. Dorin Sas)
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Bilț Victor Valentin

I

eromonahul Valentin Bilț s-a născut la 6 ianuarie 1896 în localitatea Făurești, județul
Maramureș, primind la botez numele de Victor. Părinții săi, Nicolae și Ioana, erau țărani
săraci, cu o avere de 3 hectare de pământ. Nicolae Bilț a luat parte la Marea Adunare de la
Alba Iulia din 1 decembrie 1918, fiind membru în Garda Națională.
Victor Bilț a urmat 6 clase primare în
Făurești, iar odată cu debutul Primului Război Mondial, a fost înrolat în armata austroungară și trimis pe frontul din Galiția. Mai
apoi a ajuns în Italia, unde, după confruntările de pe râul Isonzo, din cauza degerăturilor,
a fost trimis pentru tratament la un spital din Budapesta, fiindu-i amputate
degetele de la picioare. După refacere, a răma o vreme în Budapesta, muncind la un comerciant. Întors acasă, s-a angajat ca funcționar la primăria din
Făurești.
Urmând chemării monahale, s-a îndreptat spre mănăstirea Cozia în
1922, unde a fost tuns în monahism, primind numele Valentin. La mănăstirea Cozia a frecventat și cursurile de pregătire monahală.
În 1923, episcopul Clujului, Nicolae Ivan, punea piatra de temelie a noii
biserici din Vad, care a fost sfințită în septembrie 1925, cu scopul de a reface
viața monahală de aici. În acest context a fost chemat monahul Valentin Bilț
și hirotonit preot, la Cluj, pe 19 decembrie 1925; patru zile mai târziu a fost
numit în parohia Vad, având responsabilitatea noului așezământ monahal.
La Vad, ieromonahul Valentin Bilț a slujit până în 20 august 1932, când a
fost transferat la parohia Șimișna (județul Someș – interbelic, Sălaj – actual).
La momentul plecării, fișa personală nota faptul că părintele Bilț „nu are nici
un fel de avere, decât numai o mică bibliotecă”.
În parohia Sf. Nicolae din Șimișna, ce număra doar 390 de credincioși,
ieromonahul Valentin Bilț a reușit să ridice, în perioada 1935-1936, o biseri-
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că din piatră și cărămidă și o casă parohială formată dintr-o singură cameră,
bucătărie și cămară.
În perioada cât s-a aflat în această parohie, părintele Valentin Bilț a fost,
începând cu 1939, și duhovnicul obștii de călugărițe înfiripate la Șimișna în
același an.
La 25 noiembrie 1947, ieromonahul Valentin Bilț a fost transferat la
parohia Gârboul Dejului, unde a slujit până la arestarea sa în iulie 1958. Și
aici părintele și-a continuat lucrarea monahală, fiind numit, din septembrie
1957, duhovnic al mănăstirii Strâmbu, Valea Cășielului, mănăstire desființată
doi ani mai târziu, în urma decretului 410/1959.
În această perioadă, mai ales după 1953, părintele Valentin Bilț a intrat sub urmărirea Securității, care-l suspecta că desfășoară „activitate
dușmănoasă” și că se opune colectivizării agriculturii. Tot în această perioadă, notele informative despre ieromonahul Valentin Bilț semnalau faptul
că acesta lua atitudine, în predicile sale, împotriva regimului comunist, criticând, pe de o parte, oportunismul celor care „s-au vândut satanei pentru a
primi diferite servicii”, iar pe de altă parte, legiferarea divorțului.
Poziția intransigentă a părintelui l-a transformat pe acesta într-un
obiectiv al poliției politice și astfel, o dată cu debutul noului val represiv ca
urmare a revoluției din Ungaria, ieromonahul Valentin Bilț a fost arestat
la data de 13 iulie 1958 de către Securitatea Cluj, sub acuzația de „agitație
contra-revoluționară”.
Ancheta, condusă de ofițerul Constantin Murărețu, a vizat atât activitatea desfășurată în perioada interbelică, cât și cea din anii ’50, când părintele
era paroh în Gârboul Dejului și avusese poziții critice față de regim. Interogatoriile repetate din lunile iulie-septembrie 1958 au încercat să demonstreze o pretinsă activitate legionară pe care ieromonahul Valentin Bilț ar fi
desfășurat-o pe când era paroh în Șimișna. De menționat că la dosarul de anchetă nu se află niciun document sau declarație din perioada sa de la Șimișna,
ci doar declarații ale unor martori, arestați și ei în 1958, care susțineau că
părintele Bilț fusese șeful garnizoanei legionare Șimișna. În acest sens, este
relevant un raport-tabel al Securității Dej în care erau menționați toți preoții
din protopopiatul Dej și activitatea lor politică. În cazul părintelui Valetin
Bilț este trecut „nu a fost înscris în nici o organizație politică”.
De altfel, ierom. Valentin Bilț a refuzat permanent, în timpul anchetei,
să recunoască acuzațiile: „Nu ascund nimic și susțin că nu am activat în
organizația legionară. Nu am desfășurat nici un fel de activitate dușmănoasă
după 23 august 1944”.
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La jumătatea lunii septembrie 1958 ancheta este finalizată, iar părintele
Valentin Bilț pus sub învinuire cf. art. 209, pct. 2, lit. a, Cod Penal, pentru
activitatea legionară din comuna Șimișna și activitatea dușmănoasă din parohia Gârboul Dejului.
La data de 30 septembrie 1958, Tribunalul Militar Cluj îl condamnă, prin
sentința 377, pe Victor (Valentin) Bilț la 6 ani închisoare corecțională, pentru
delictul de uneltire contra ordinii sociale, președinte al completului de judecată fiind lt. maj. Paul Paraschiv, asesori populari cpt. Octavian Rusu și lt. maj
Gheorghe Zbârlea, procuror cpt. Mircea Șuteu, iar avocat din oficiu Emeric
Kapcza. Recursul, depus la 1 octombrie, a fost respins prin sentința aceluiași
tribunal din 14 noiembrie 1958, astfel că părintele Valentin Bilț a fost transferat la penitenciarul Gherla în 9 ianuarie 1959.
Despre perioada petrecută la Gherla informațiile documentare sunt extrem de lapidare, acestea menționând doar starea de sănătate bună a părintelui, atât la data încarcerării, cât și la cea a transferului către penitenciarul
Aiud, unde ierom. Valentin Bilț ajungea pe 10 august 1960. Părintele venea
la Aiud în contextul pregătirii reeducării coordonate de Grupul Operativ
Aiud, la comanda căruia se afla colonelul Gheorghe Crăciun. Anii 1959-1961
au fost caracterizați de condiții foarte grele de detenție, prin care conducerea
închisorii urmărea slăbirea capacității de rezistență a deținuților față de reeducarea care stătea să înceapă. Într-un raport din 1960 al Grupului Operativ
este menționată descrierea pe care un deținut o face condițiilor de detenție:
„Majoritatea din noi suntem în stare de mizerie fiziologică, bolnavi, lipsiţi de
asistenţă medicală, cu o hrană în jur de 1000 de calorii, distribuită în bătaie de
joc și-n ignorarea celor mai elementare principii de igienă”.
În aceste condiții extrem de dure, părintele Valentin Bilț s-a îmbolnăvit
și a fost internat în infirmeria penitenciarului la 21 octombrie 1960, fiind diagnosticat cu TBC, sindrom cardio-renal, uremie, ciroză hepatică; o zi mai
târziu, pe 22 octombrie 1960, ieromonahul Valentin Bilț trecea la cele veșnice,
fiind îngropat în cimitirul anonim, Râpa Robilor, unde erau aruncate, în gropi
comune, trupurile celor care mureau în temnița Aiudului.
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AAC, Fond Personal.
ACNSAS, Fond Penal, Dosar 42976.
ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 13140.
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Augustin Pădurean, Teofil Herineanu, Protopopiatul Ortodox Român Dej, Renașterea, Cluj, 2010, p. 491, 542.
(Biografie realizată de Dragoș Ursu)
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Boca Grigore

S

-a născut la 14 aprilie 1914 în Căianu Mic (județul Bistrița-Năsăud), din
părinții Ioan și Elisabeta. A fost preot greco-catolic în localitatea Spermezeu (județul Bistrița-Năsăud), trecut la Ortodoxie în luna octombrie 1948.
Pentru purtare anti-democratică a fost privat de salariul de la stat din 1948.
A fost condamnat de autoritățile comuniste la 1 an închisoare pentru
nesupunere civică/revoltă. Și-a executat pedeapsa la Gherla și Dej. După
arestarea sa, în locul preotului Boca a fost numit suplinitor părintele Constantin
Pușcașiu, care era și profesor de matematică în Spermezeu.

Bibliografie:
Augustin Pădurean, Teofil Herineanu, Protopopiatul Ortodox
Român Dej, Renașterea, Cluj, 2010, p.491, 613.
http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-sita/.
(Biografie realizată de Andreea Opriș)
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Bogza Grigore

A

văzut lumina zilei la 19 mai 1910 în satul Bogzești, comuna Butnărești, județul
Bacău, într-o familie cu 6 băieți, din părinţii
Gavril și Profira (născută Asimiţi), agricultori.
Între 1917-1923 a urmat cinci clase primare
în satul Bogzești, absolvind apoi Seminarul
„Sfântul Gheorghe” din Roman (1923–1931).
În anul 1931 s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, în noiembrie 1935 fiind
declarat licenţiat cu media 9. 00, având menţiunea „Cum laudae”.
Și-a unit destinele în Taina Nunții cu tânăra Maria Cocea din satul Broșteni, comuna
Bahna, fiică de învăţător, slujba Cununiei oficiindu-se în Biserica Sfinții Voievozi din Roman
la 18 septembrie 1932. Rod al dragostei familiale a fost venirea pe lume a celor
doi copii: Ștefan și Vasile.
În data de 4 noiembrie 1932 a fost hirotonit diacon de arhiereul Ilarion
Mircea Băcăoanul și preot la 8 noiembrie, de către Episcopul Lucian Triteanu
al Romanului. Între 1 martie 1933 și 15 noiembrie 1949 a fost numit preot
slujitor, apoi paroh la Parohia Butnărești, Protopopiatul Roman. Aici a primit
titlul de iconom, cu drept de a purta brâu roșu, prin Decretul 9718/27 noiembrie 1946. Prin Decizia Chiriarhală nr. 9746 a fost hirotesit protopresbiter
(protopop onorar) la Roman în 14 noiembrie 1946 de către arhiereul Ilarion
Mircea Băcăoanul.
Ocupă postul de contabil la Școala de Cântăreţi din Roman (15 noiembrie 1949 – 1 septembrie 1950), apoi, până la 18 aprilie 1958, va fi încadrat ca
preot slujitor la Catedrala Episcopală din Roman. În 1951 a urmat Cursurile
de Îndrumări Misionare și Sociale la Institutul Teologic București, promovate
cu media 9, 34.
În aprilie 1958, Securitatea din Bacău descindea la Episcopia Romanului,
operând o serie de percheziții în special în biblioteca eparhială și reținându-l
pe preotul Grigorie Bogza ce ocupa postul de bibliotecar, fiind unul dintre
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funcționarii de încredere ai Episcopului Teofil Herineanu. Securitatea era
interesată de relațiile părintelui Bogza cu alți preoți din episcopie de la care
strânsese o colectă în bani pentru ajutorarea preoteselor văduve sau ai căror soți erau întemnițați. Mai apoi, pe parcursul celor șapte luni de anchete
la Securitatea din Bacău, părintele Bogza a fost interogat asupra volumelor
„dușmănoase” pe care le avea în inventarul bibliotecii sau pe care le împrumuta clericilor, dar mai ales asupra problemei legate de tipărirea unei Cărți de
rugăciuni, în 1956, în 6. 000 de exemplare în plus față de cele 10. 000 aprobate
de Departamentul Cultelor. Pentru Securitate toate aceste culpe erau considerate acțiuni „legionare” și erau încadrate la infracțiunea de „uneltire contra
ordinii sociale”.
În urma anchetei, la 28 ianuarie 1959, părintele Grigorie Bogza a fost
condamnat, prin Sentința nr. 47 a Tribunalului Militar Iași, la 15 ani de „muncă silnică”, pentru uneltire, prin ajutorarea unei familii de legionar aflat în
detenţie, cunoscând asprimea penitenciarelor Bacău, Jilava și Roman. A fost
eliberat de la Aiud, la 29 iulie 1964.
Pe parcursul detenției, părintele Bogza a prestat muncă obligatorie în Penitenciarul Aiud timp de 548 de zile.
A fost reintegrat în cler la 1 septembrie 1964, fiind numit preot paroh la
Vovriești, Raionul Negrești, Regiunea Iași, pentru ca mai târziu să îl întâlnim
ca preot paroh la Parohia Copăceni, protopopiatul Turda (15 decembrie 1965
– 15 decembrie 1967). A administrat temporar și Parohia Tureni, din vecinătate, până la numirea noului titular.
Deși îi venise decizia de transfer, din lipsă de preot, a mai rămas în parohia Copăceni ca suplinitor până la 30 iunie 1971, când se mută la Parohia
Moldoveni I, județul Neamţ, în Eparhia Romanului și Hușilor.
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Brânzaș Liviu

L

iviu Brânzaș s-a născut la 16 decembrie 1930
în comuna Sâniob, Bihor, fiind al treilea din cei
patru copii ai lui Ioan, de profesie brigadier silvic și
Ecaterina. A primit la botez un nume latin Liviu,
asemenea celorlalți trei frați ai săi: Virgil, Sabina și
Cornelia. Primele clase primare le-a urmat la Sâniob până în 1940, când în urma Dictatului de la
Viena localitatea natală cade în zona de ocupație,
iar familia a fost nevoită să se refugieze în localitatea Finiș. Viitorul părinte de mai târziu amintea
peste ani de reperul reprezentat de învățătorul său,
Vasile Bucur, cel care i-a vorbit pentru prima dată
de lupta împotriva comunismului ca despre o adevărată cruciadă. Alături de acesta și bunicul său,
Moise, clopotar din satul Șumugiu, ce cunoscuse
ororile bandelor bolșevice ale lui Bela Kuhn din perioada 1918-1919, îi povestea
adesea cu multă gravitate despre bolșevici „așa cum ar vorbi un pustnic despre diavoli: întruchiparea maximă a răului...”
Pentru familia viitorului preot aderarea la comunism ori înscrierea în
Partidul Comunist ar fi echivalat cu o „...lepădare de Hristos și o unire cu
satana!” Drept urmare, Liviu Brânzaș a deprins din familie, dar și din școală
(a urmat vestitul Liceu „Samuil Vulcan” din Beiuș) un sistem de valori la baza
căruia stăteau trei principii clar definite: credința în Dumnezeu, dragostea de
neam și cultul eroilor. Aceste valori i-au dat puterea să reziste în fața provocărilor ulterioare.
Revenind la biografia tânărului Liviu, încă din perioada în care acesta
era elev la Beiuș a luat atitudine împotriva sistemului sovietic de pedagogie
școlară, precum și împotriva încercărilor profesorilor liceului de prezentare
a poporului român ca popor de origine slavă. Opoziția sa la încercarea unor
cadre didactice de a da jos portretul lui Avram Iancu din incinta clasei sale au
trezit suspiciunile conducerii liceului împotriva sa. În acest context, la cererea
directorului comunist al liceului de curând impus de regim, Florian Salvan, a
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fost exmatriculat din toate școlile statului, conform Ordinului Inspectoratului
Școlar al judeţului Bihor-Oradea nr. 8361/1949 din 17 martie 1949.
După eliminarea din liceu, Liviu Brânzaș, devenit un element vânat de
autorități, a reușit o perioadă să se ascundă în munți (Valea Drăganului), dar
în septembrie 1949 a fost pentru prima dată arestat de către Securitatea Beiuș.
Eliberat după două luni de închisoare, s-a reîntors în Bihor unde, alături de
alți 24 de elevi și studenți, va pune bazele unei organizații legionare anticomuniste și antisovietice. În 15 septembrie 1951 a fost arestat și închis până la
proces la sediul Securității Oradea. Tribunalul Militar Oradea, pe 3 ianuarie
1953, după un simulacru de proces, l-a condamnat pe Liviu Brânzaș la 25 de
ani de muncă silnică și 10 ani degradare civică pentru uneltire contra ordinii
sociale. Aceeași condamnare a primit și fratele său mai mare, Virgil. Rememorând momentul primirii sentinței, părintele Brânzaș nota: „La sfârșit zâmbim.
Parcă am fi fost decoraţi. Într-un sens, această condamnare poate fi considerată un fel de decoraţie. Mai exact, un titlu de onoare”.
În cei aproape 13 ani de detenție Liviu Brânzaș a „cutreierat” închisorile
de la Oradea, Jilava, Mina de plumb de la Cavnic, Gherla și Aiud. Memoriile
sale publicate postum, Raza din Catacombă rămân o admirabilă mărturie a
suferințelor sale pentru credință, dar și a patriotismului său funciar: „În timpul detenţiei, m-am străduit, în general, să am o atitudine demnă și fără teamă
în faţa gardienilor și politrucilor care supravegheau și sancţionau atitudinea
noastră în închisoare. Înfruntând momente grele (la Oradea, Cavnic și Gherla), am acumulat o valoare morală a suferinţei suportate cu demnitate și curaj.
Tocmai acum să sacrific acest tezaur cucerit prin atâtea suferinţe? Îmi pun o
întrebare ce poate fi decisivă: dacă supravieţuiesc prin compromis, la ce îmi va
servi libertatea? Fără menţinerea prestigiului moral, libertatea devine inutilă.
Libertatea nu are sens și nu este necesară decât dacă vom putea crea și lupta
mai departe pentru ţelurile noastre. Iar aceasta nu se poate decât numai dacă
ţi-ai format și păstrat o deplină autoritate morală. Omul ideal pentru comunism trebuia să fie lipsit de curaj, dominat de suspiciune și pasionat pentru
delaţiune. Teroarea instituită și exercitată de Securitate își găsea sprijin în lașitatea, oportunismul și ticăloșia atâtor trădători. Scopul urmărit era ca nimeni
să nu aibă încredere în aproapele sau chiar prietenul său”.
Pentru Liviu Brânzaș lupta împotriva comunismului era mai ales o confruntare cu cei care atentau la valorile spiritual-naționale: „Bolșevismul care
se instaurează în România este valul uriaș care vrea să măture din temelii Biserica strămoșească. Se cuvine să fim o lespede în digul de apărare, în cinstea
strămoșilor noștri și în interesul mântuirii urmașilor noștri”. În aceste condiții,
singurul refugiu existențial rămâne pentru pr. Liviu Brânzaș rugăciunea: „Pri126
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mul program este cel al rugăciunii. În singurătatea și obscuritatea celulei există cele mai favorabile condiţii pentru rugăciune. Suferinţa întoarce pe om spre
Dumnezeu. În asemenea condiţii se experimentează puterea rugăciunii. Aici,
în bezna celulei, nu ţi se mai pare că afirmaţia Sfinţilor Părinţi care spun că
rugăciunea este totul, ar fi exagerată, ci te convingi că este un adevăr. Numai
când experimentezi învăţătura Sfinţilor Părinţi îţi dai seama și poţi cunoaște
adevărul lor. Când ei spun că fără rugăciune nu este posibil nimic în viaţa
religioasă (nici progres moral, nici rezistenţă la ispite, nici – în final – mântuirea însăși) constaţi din propria experienţă că perioadele de mediocritate
spirituală au existat tocmai când nu te rugai, iar după intrarea în rugăciune,
ce stări de iluminare și fortificare interioară ai cucerit și cât de ușor te puteai
menţine pe culmi... Nu numai prin vorbe, ci și prin fapte ne-a învăţat Aiudul;
voi regăsi la foarte mulţi fraţi de suferinţă ideea că celula închisorii este chilie
de mânăstire. În acest fel, întemniţarea era considerată un dar divin, iar executarea condamnării, un stagiu necesar pentru renașterea sufletească și o școală
eficace pentru a deveni un luptător creștin desăvârșit. Culmea ascensiunii religioase din închisoare o constituie trăirea mistică pe care o realizează o parte
din întemniţaţi. Idealul mântuirii a devenit supremul ţel. Viaţa aspră pe care
o impune regimul de încarcerare echivalează cu cele mai aspre condiţii obligatorii trăirii mistice. Austeritatea din închisoare depășește prin intensitate și
durată, chiar și viaţa monahală. Viaţa trăită într-o mânăstire așezată într-un
cadru feeric pare o vacanţă, în raport cu viaţa dură din aceste întunecoase
catacombe...”.
Închisoarea comunistă a fost și un prilej de întâlnire pentru tânărul Liviu,
însetat de cunoaștere, cu preoți și profesori teologi de renume, cum ar fi: preot
profesor Ioan Ageu – rectorul Academiei de Teologie de la Arad, părintele
Ioan Iovan, părintele Arsenie Papacioc, părintele Iustin Pârvu, preot profesor
Dumitru Stăniloae. Cursurile de teologie la care acesta a luat parte în spațiul
carceral, dar și apropierea de părintele Stăniloae, îl vor determina pe Liviu
Brânzaș să făgăduiască înaintea lui Hristos că la ieșirea din temniţă va urma
studiul teologiei pentru a se putea hirotoni preot. Mărturiile din cartea sus
menționată sunt relevante pentru felul în care acesta descoperă în detenție
un sens moral și liturgic suferinței sale: „Suferinţa are un efect straniu asupra
sufletului. Este ca un laborator misterios care produce în om o energie spirituală neașteptată. Persecutorii din totdeauna s-au aflat în faţa acestui paradox
inexplicabil pentru ei. Folosesc suferinţa pentru distrugerea adversarilor, dar
spre stupefacţia și disperarea lor, efectele par și sunt contrarii. Suferinţa creează luptători și martiri. Cei morţi devin sămânţă roditoare, iar supravieţuitorii
devin luptători mai deciși. Nu spunea Tertulian că sângele creștinilor este să127
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mânţă? Persecutorii din vechime nu au reușit să înfrângă marșul Creștinismului spre biruinţă. Persecutorii mai noi s-au consultat, probabil, mai îndelung
cu Satana și au ajuns la concluzia că nu trupul trebuie ucis, ci sufletul. Căci sufletul este purtătorul credinţei și al harului. Pentru distrugerea sufletului, trebuie împinsă suferinţa fizică și psihică dincolo de limita naturală de rezistenţă
a fiinţei omenești. Când această agresiune totală atinge un prag de intensitate,
în interiorul omului se produce o explozie și structura sufletului se năruie.
În acest vid interior se poate infiltra spiritul demonic care îl transformă pe
om în sens negativ. Persecuţia din închisori, în special cea de la Pitești, a avut
ca ţintă distrugerea morală a tineretului român creștin. Pe bolșevici i-a obsedat perspectiva biruinţei morale pe care o puteau realiza acești tineri, care în
împotrivirea lor la instaurarea satanismului marxist în România, acceptaseră
voluntar martiriul. La sfârșitul acestei pătimiri, nu trebuia să iasă din închisori
o armată de eroi, ci una de renegaţi”.
În iulie 1964, Liviu Brânzaș a fost eliberat din detenție. Deși puternic
afectat fizic după anii de temniță grea (a îndurat bătăi, foame, frig și nu în ultimul rând lungi perioade de izolare în Zarca Aiudului și a Gherlei pentru că nu
a acceptat reeducarea impusă de torționari) iese întărit sufletește din această
experiență. Rămâne în continuare dornic să urmeze calea preoției ca să poată
lupta din altar pentru mântuirea sa și a poporului drept credincios aflat în
mare cumpănă. Deși permanent urmărit și anchetat de Securitate, a reușit cu
greu să se angajeze ca muncitor la Întreprinderea Minieră Bihor (1 octombrie
1964 – 1 iulie 1965), apoi funcționar la Întreprinderea de Construcții Forestiere Cluj (2 iulie 1965 – 30 aprilie 1967) și la Spitalul de Neuropshiatrie din Ștei
(1 mai 1967 – 1 octombrie 1968). În plan familial, s-a căsătorit în 8 mai 1965
cu Maria Indrie împreună cu care vor avea o fiică, Liana Dana.
Una dintre condițiile pentru a putea spera la calitatea de student teolog
era obligația de a finaliza studiile de liceu întrerupte de arestare. Astfel, cu
mari greutăți pricinuite de autoritățile comuniste ce în continuare l-au văzut
drept un pericol la adresa statului, Liviu Brânzaș a reușit să obțină diploma de
bacalaureat în septembrie 1967 la Liceul nr. 2 din Beiuș. Relația sa deosebită
cu părintele Dumitru Stăniloae cultivată și după ieșirea din închisoare a cântărit enorm în evitarea interdicției instituite de regim pentru foștii deținuți
politici de a urma teologia. Părintele Stăniloae a intervenit decisiv pe lângă
Arhiepiscopul Teofil de la Cluj pentru a obține primirea în eparhie și eliberarea actului de binecuvântare arhierească necesar concursului de admitere
la cursurile Academiei Teologice de Sibiu. Liviu Brânzaș a intrat cu cea mai
mare medie a examenului de admitere din anul 1968. Rezultatele sale deosebite le-a avut și la finalul anului I de studii, pe care l-a absolvit cu media 10.
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Solicitarea sa de a fi hirotonit preot încă de atunci a găsit un alt sprijin nesperat în persoana consilierului eparhial de la Cluj, Onisie Moraru ce i-a fost un
real ajutor pe tot parcursul studenției sale, dar și ulterior. Acesta l-a sfătuit
pe Arhiereul Teofil Herineanu să ceară acceptul hirotonirii întru preot către
însuși Patriarhului Justinian Marina. În ciuda trecutului său supus oprobiului,
Patriarhul Justinian a aprobat hirotonia unui student teolog cu doar un an de
facultate absolvit. Prin aceasta s-a dovedit încă o dată că patriarhul Justinian
a fost realmente „un ocrotitor al foștilor deținuți politici”, după cum afirma
chiar viitorul slujitor al altarului Liviu Brânzaș în memoriile sale.
A fost hirotonit diacon și apoi preot în 3 respectiv 4 octombrie în catedrala din Cluj de către Teofil Herineanu. Prima parohie păstorită a fost Iacobeni,
între 1 noiembrie 1969 și 31 martie 1971. Ulterior, s-a transferat în parohia
Tureni, pe care a păstorit-o între 1 aprilie 1971 – 31 decembrie 1975. Ultima
sa parohie a fost Suceagu, al cărui preot paroh râmâne între 1 ianuarie 1976 și
31decembrie 1990. În cei 22 de ani de preoție a refuzat categoric să se supună
interdicției de a face catehizarea copiilor și tinerilor, a dus un program continuu de apropiere a acestora de Biserică în ciuda neplăcerilor cauzate de atitudinea sa fermă. Nu a pregetat să facă apel de nenumărate ori chiar în cadrul
întâlnirilor de la protopopiatul Turda ori Cluj pentru implicarea susținută a
preoților în educația religioasă a copiilor. A manifestat tot timpul pentru o
atitudine curajoasă și demnă a preoțimii române în statul comunist ateu: „Nu
este permis ca un apostol să devină, sub nicio formă colaborator voluntar al
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minciunii și imposturii. Spiritul apostolic și patriotic este categoric împotriva
ideii de a servi credința prin compromis”.
Documente din dosarul său de la Securitate demonstrează că părintele
Liviu a dat probă în repetate rânduri de mărturisirea unui adevăr de credință
ortodoxă fără compromisuri, fapte ce i-au determinat pe oficialii vremii să-i
aplice eticheta de „indezirabil”. A găsit înțelegerea ierarhilor săi ce i-au apreciat zelul misionar, bunăoară în 18 mai 1985 la sfințirea bisericii reînnoite din
Suceagu a primit distincția de iconom din partea episcopului Justinian Chira.
În momentul înmânării brâului roșu către preot, arhiereul vicar a exclamat cu
voce tare în auzul întregii asistențe următoarele: „Părinte Liviu, îți dau această
distinctie pentru suferințele d-tale îndurate în închisoare”. Această asumare
arhierească a mărturisirii credinței în temniță a unui preot de către unul din
membrii Sfântului Sinod din perioada comunistă rămâne o pagină luminoasă
în destinul părintelui Brânzaș.
După pensionare, părintele Liviu a continuat să slujească în diverse parohii din Cluj și din țară devenind primul duhovnic al Asociației Foștilor
Deținuți Politici, dar și al tinerilor creștini ortodocși. A avut o activitate intensă în plan publicistic, ținând discursuri de o înaltă ținută cu ocazia întâlnirilor
foștilor săi colegi de suferință în vechile locuri de detenție la Gherla, Aiud,
Canal etc., ori la diverse congrese și simpozioane. În 1998 s-a îmbolnăvit subit
de cancer trecând la cele veșnice în data de 3 septembrie 1998. Un sobor de
preoţi, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Vasile Someșanul a săvârșit slujba sa
de înmormântare în ziua de sâmbătă 5 septembrie 1998 în biserica din localitatea Baciu-județul Cluj.
Bibliografie
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Arhiva familiei Brânzaș. Mulțumim pe această cale pentru amabilitatea și
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Bunea Ioan1

P

ărintele Ioan Bunea s-a născut pe 11 septembrie 1906, în satul Lunca Arieșului
(județul Alba), în familia țăranilor Mihail și
Maria, născută Ghibu. Încă de mic copil s-a
confruntat cu tragedia vieții, rămânând orfan
de mamă când avea doar doi ani. Această traumă, cât și greutățile copilăriei, aveau să-l marcheze pentru întreaga viață, dar și să-l călească
în fața vicisitudinilor prin care a trecut. După
moartea mamei a fost luat în grija bunicilor săi
materni, mutându-se în satul Ocolișel, unde a
urmat clasa I a școlii primare. Revine însă în
Lunca Arieșului în familia tatălui său, recăsătorit, urmând aici clasele II-IV. Primul Război
Mondial reprezintă o nouă lovitură pentru el,
atât tatăl cât și unicul său frate (în vârstă de doar 17 ani) fiind duși să lupte pe
front în armata austro-ungară. A rămas cu mama lui vitregă în casa părinților
din Ocolișel, însă la vârsta de doar 11 ani rămâne orfan pentru a doua oară,
murindu-i și mama vitregă. În aceste circumstanțe, cu tatăl și fratele pe front,
ajunge să-și poarte singur de grijă, fiind pus în situația de a se maturiza înainte
de vreme. Pentru că avea dragoste de carte, după sfârșitul războiului se înscrie
la Liceul românesc de băieți „Regele Ferdinand” din Turda. „La acest liceu
(1919-1926) am urmat toate clasele în condiții deosebit de grele”, mărturisește
părintele în lucrarea sa autobiografică Memorial, fiind nevoit – din cauza lipsurilor materiale – să dea meditații de limba română elevilor maghiari din
oraș. După absolvirea liceului se înscrie la Academia Teologică Ortodoxă din
Cluj, urmând în același timp cursurile Facultății de Litere și Filozofie (19271931), unde îl are profesor pe Lucian Blaga. Academia Teologică o termină în
1930, însă doar pe 12 ianuarie 1932 susține examenul de absolvire, cu lucrarea
1

Am ales să reproducem aici unele pasaje din studiul dedicat „Procesului Catehizației”
din Cluj (v. mai sus, pp. 47 sq.), pe de o parte pentru că sursele sunt în mare măsură
aceleași și, pe de altă parte, pentru a avea o biografie cât mai completă a unuia dintre
mărturisitorii cei mai însemnați dați de Eparhia Clujului în perioada comunistă.
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Viața și activitatea teologică științifică a Fericitului Augustin. Este nevoit însă,
pentru a obține diploma de licență, să se înscrie la Facultatea de Teologie din
Chișinău, pe care o absolvă în 1936 cu teza Raportul între rațiune și credință.
Pe tot parcursul studiilor, pentru a se putea întreține, a prestat diverse servicii
în administrația Academiei și a Centrului eparhial de la Cluj.
La 25 februarie 1933, la „Biserica din Deal”, s-a căsătorit cu învățătoarea
Maria (Mărioara) Runcu, de loc din Corpadea (jud. Cluj), nași de cununie
fiindu-i familia profesorului Orest Bucevschi. Vor avea împreună o fiică pe
nume Dorina. Soția Maria s-a dovedit a fi – conform mărturiilor celor ce
au cunoscut-o – ca un înger păzitor al părintelui, o prezență luminoasă și
iubitoare în viața sa, discretă, grijulie, înțeleaptă, destoinică în a purta nu doar
responsabilitățile de soție, ci și de preoteasă model. Părintele a resimțit-o până
la sfârșitul vieții ca pe un stâlp de siguranță în toate valurile prin care a avut
de trecut, curajul ei ieșind cu precădere la iveală în momentul arestării soțului
său, când a fost nevoită să lupte din greu pentru salvarea brumei de avere pe
care o aveau și pentru întreținerea familiei, fiind pensionată forțat, înainte de
vreme, la vârsta de doar 48 de ani. A dus cu demnitate și bărbăție oprobiul
social al statutului de soție de deținut politic și „dușman al poporului”.
Revenind, după căsătorie, tânărul Ioan Bunea este la scurt timp hirotonit
diacon și preot (11-12 martie 1933) de către episcopul Nicolae Ivan, fiind
numit paroh la Năsăud, la ceea ce pe atunci era „singura parohie ortodoxă
de pe Valea Someșului Mare”. A avut astfel de păstorit în condiții dificile și
adeseori adverse, însă cu toate acestea și-a îndeplinit cu multă rodnicie
slujirea misionară. Dincolo de activitatea duhovnicească, a reușit în cei șase
ani de păstorire la Năsăud să înalțe nu mai puțin de 3 biserici, biserica „Sf.
Constantin și Elena” din Năsăud (sfințită în 1939), biserica „Schimbarea la
Față” din Sângeroz-Băi (1937) și biserica „Sf. Dumitru” din Feldru (ridicată la
roșu). Pe lângă lucrarea de preot, a funcționat și ca profesor de religie la Liceul
Grăniceresc „Ghe. Coșbuc” și la Școala de Arte și Meserii din Năsăud.
De la 1 septembrie 1939 se transferă ca profesor la Seminarul Pedagogic
Universitar din Cluj, fiind însă în scurt timp forțat să se refugieze la Turda
ca urmare a dictatului de la Viena și a ocupării Ardealului de Nord. A stat
aici până în 1945, funcţionând ca profesor și director de internat la liceul de
băieţi din oraș, iar apoi și la cel de fete. Între 1945 și 1948 revine la Seminarul
Pedagogic Universitar din Cluj, fiind totodată și duhovnic al studenților clujeni
organizați în „Frăția Ortodoxă Română Studențească” (F.O.R.S.), dintre care
amintim pe viitorul părinte Ioan Iovan, pe viitoarea Maică Zorica Teodosia
Lațcu sau pe Aspazia Oțel Petrescu. La sfârșitul anului 1948, în urma scoaterii
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religiei din școală, este nevoit să părăsească Clujului și să se mute în comuna
Călăţele, unde predă limba română vreme de un an.
După desființarea în 1948 a Academiei Teologice din Cluj și transformarea
ei în Institut Teologic cu grad universitar, este încadrat în noul Institut pe
postul de lector de Limba greacă și Îndrumări misionare. Ca profesor de limba
greacă, părintele Bunea va funcţiona în cadrul catedrei de Noul Testament a
rectorului Liviu Galaction Munteanu (căruia îi fusese și student). Mai târziu,
acesta va caracteriza concis activitatea și competențele sale didactice, în cadrul
declarațiilor de la ancheta Securității: „Bunea Ioan, știut că a funcționat ca
preot, profesor de religie în Năsăud și Cluj, în episcopie era socotit între cei mai
buni cateheți pe care îi aveam”. Se impune așadar ca profesor la Institut prin
conștiinciozitatea și seriozitatea lui exemplară, rigoarea științifică, precum și
prin tactul pedagogic și dăruirea părintească de care dădea dovadă în lucrarea
cu tinerii teologi. Aceste trăsături aveau să-l însoțească în întreaga sa activitate
didactică, atât la Institut, cât și mai târziu la Seminarul Teologic, rămânând
în amintirea celor ce l-au avut profesor ca un adevărat pedagog și ca o figură
plină de lumină.
În această perioadă (1948-1952) își pregătește și teza de doctorat cu titlul
„Fenomenologia conștiinței morale” (publicată postum). Nu mai ajunge însă
să o susțină din pricina circumstanțelor create de venirea comuniștilor la
putere, care, „după model sovietic”, desființează titlul de doctor în teologie și
îl înlocuiesc cu cel de magistru. Astfel, întreg demersul părintelui de a obține
doctoratul, deși practic terminat, rămâne nefinalizat din punct de vedere
instituțional.
După desființarea în 1952 a Institutului Teologic din Cluj, părintele
Bunea rămâne ca profesor la Seminarul Teologic nou înființat, unde îl vor găsi
evenimentele legate de faimosul „proces al catehizației”. Astfel, în contextul
numirii episcopului Teofil Herineanu la Cluj (decembrie 1957) și încercării
acestuia de a reînviora activitatea pastoral-misionară din Eparhia Clujului,
pe 20 august 1958 se organizează o conferință cu protopopii în care, printre
hotărârile luate, se numără și cea de sistematizare a lucrării catehetice prin
introducerea unor ore speciale de cateheză atât cu tinerii, cât și cu adulții, în
cadrul prevăzut de lege. Sarcina de a duce la bun sfârșit acest proiect îi este
încredinţată noului vicar administrativ al eparhiei, părintele Liviu Galaction
Munteanu. Pe baza colaborării de dinainte și a competenței părintelui Bunea,
vicarul îi solicită acestuia să elaboreze două scurte programe analitice: una
care să cuprindă titlurile lecțiilor ce vor fi predate copiilor în orele de cateheză,
structurate pe trei cicluri de vârstă (clasele I-II, III-IV, V-VI), iar alta care să
cuprindă titlurile catehezelor pentru credincioșii adulți. Părintele Bunea se
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achită de sarcină cu conștiinciozitatea ce îl caracteriza: în câteva zile termină
programa pentru copii (folosind „Cartea de învățătură de la București și
Catehismul din Sibiu […], după îndrumările indicate de mine [L.-G. M.] și
ținând cont de regulile pedagogice”), iar după încă o săptămână și programa
destinată adulților. Aceste două materiale sunt dactilografiate și trimise
tuturor protopopiatelor, conform hotărârii Permanenței Eparhiale, pentru a fi
răspândite în parohii. Două mici incidente vor provoca însă un scandal imens,
punând în alertă organele de Securitate și ducând până la urmă la arestarea
și condamnarea celor doi: în protopopiatul Năsăud, doi preoți încearcă să
țină catehezele nu în biserică, cum se stabilise, ci chiar în școală. În contextul
eliminării religiei din școală și a războiului dus de comuniști pentru acapararea
sufletelor și conștiințelor copiilor, acest lucru s-a dovedit imposibil de tolerat,
deși demersurile fuseseră cu totul izolate și nici măcar nu fuseseră puse în
practică.
Pe 21 noiembrie 1958 este arestat mai întâi părintele Liviu Galaction
Munteanu. În scurt timp, Securitatea hotărăște să-l aresteze și pe părintele
Bunea, în ciuda încercărilor părintelui Liviu Galaction de a preveni arestarea
colaboratorului său și de a-și asuma la anchetă întreaga vină: „Recunosc
faptul că, fără să am o altă aprobare și din proprie inițiativă, eu l-am chemat
pe profesorul de la Seminarul Teologic Cluj – Bunea Ioan – și i-am spus să-mi
facă o programă analitică pentru catehizarea copiilor și a adulților”. Însă chiar
și cu hotărârea luată, simpla redactare a unor titluri de lecții (4 pagini la copii
și 6 la adulți) va fi până și pentru Securitate un motiv insuficient de arestare.
Aceasta cu atât mai mult cu cât părintele Bunea doar urmase sarcina dată
de altcineva și nici nu cunoscuse finalitatea propriu-zisă a lucrării (nefiind
prezent la conferința cu protopopii). Se trece așadar la încercarea asiduă de
a aduna informații compromițătoare care să permită ducerea planului de
măsuri la bun sfârșit. Singura notă existentă la dosar din perioada de dinaintea
arestării se referă la o poezie pe care părintele ar fi rostit-o în cancelaria
Seminarului Teologic la începutul anului 1958: „În casă cântă difuzorul/ La
ușă bate preceptorul/ În pod se suie colectorul/ În curte plânge muncitorul”.
Pentru această poezie părintele va da mai târziu lungi explicații în cadrul
anchetelor de la Securitate, fiind considerată o dovadă cheie a atitudinii lui
dușmănoase față de ordinea de stat (sub titlul că a „popularizat poezii sau
bancuri reacționare”).
Sunt primite însă informații că părintele ar poseda în beciul locuinței
sale cărți și articole interzise de cenzura de stat, astfel că pe 12 ianuarie 1959
se face propunere pentru reținerea părintelui și percheziționarea locuinței lui.
Aprobarea propunerii poartă indicația expresă a șefului Direcției Regionale
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a MAI: „Să fie reținut, dar la percheziție să obținem neapărat materialele
compromițătoare”. Așadar, vinovăţia trebuia „neapărat obținută”, atunci când
nu exista sau era cu semnul întrebării.
Într-adevăr, părintele este arestat în data de 2 februarie 1959, iar în
urma percheziției se găsesc mai multe cărți apologetice anti-comuniste, antisovietice și anti-materialiste, cât și reviste „Gândirea” și „Viața ilustrată” sau
articole decupate din diverse alte reviste. În anchetă avea să recunoască faptul
că în trecut deținuse mai multe astfel de materiale, distrugând cea mai mare
parte din ele în anul 1952. Le păstrase doar pe cele ce i se păruseră cele mai
interesante, însă nu pentru a le difuza (ceea ce ar fi constituit o infracțiune),
ci pentru uz personal. Fără dubiu, părintele nutrea o aversiune funciară
împotriva comunismului, pe care și-a păstrat-o cu consecvență întreaga viață,
însă de pe poziții exclusiv spirituale, politica nefăcând parte din sfera lui
de interes. Tocmai de aceea și era considerat printre principalii dușmani ce
trebuiau anihilați.
Referitor la momentele dramatice legate de arestare și de evenimentele ce
au urmat, găsim detalii în Memorialul părintelui Bunea. Ancheta își urmează
același curs ca și la părintele Liviu Galaction, cu interogatorii dure și de toată
noaptea. De pildă, primul interogatoriu are loc în noaptea dinspre 3 spre 4
februarie și durează nu mai puțin de 12 ore. Deși procesele verbale îl împart
formal în două pentru a-i camufla caracterul abuziv, orele desfășurării celor
„două” interogatorii sunt revelatorii: „primul” durează între 18. 00 și 0. 30, iar
„al doilea” între 1 și 6. Părintele va descrie acest prim interogatoriu, precum
și în general practica anchetelor de la Securitate, în Memorial: „Cumplite
erau anchetele în timpul nopţii, desigur erau ordonate, spre a băga groaza
în deţinuţi, a-i intimida și a stoarce de la ei declaraţiile voite de ei. Teroarea
și minciuna făceau parte din arsenalul de luptă al organelor de securitate”.
Citirea descrierii făcută de părinte este deosebit de interesantă mai ales pentru
faptul că permite compararea între documentele organelor represive (care din
păcate constituie astăzi, în marea majoritate a cazurilor, aproape unica sursă
istorică) și experiența nemijlocită trăită de cel în cauză, desigur prin filtrul
amintirii inerent subiective. O astfel de lectură comparată și intersectată ar
trebui la modul ideal să constituie o condiție esențială pentru stabilirea unei
descrieri istorice cât mai reale și acurate. De pildă, părintele ne descrie în acest
prim interogatoriu un episod (evident nerelatat în dosare) petrecut între el și
anchetator (locotenentul de Securitate Constantin Murăreţu), care ne relevă
atitudinea sa dârză și bărbătoasă. Când la un moment dat, spre dimineață,
anchetatorul a început să-l lovească în gleznă cu cizma, părintele a ripostat
dur. „M-am ridicat de pe scaun, l-am pironit cu privirea și i-am spus să nu mă
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brutalizeze, apoi am pus mâna pe spatele scaunului – și dacă continua să mă
lovească, eram hotărât să-i aplic cu scaunul lovitura ce i se cuvenea. S-a retras,
ostilităţile au încetat. Altfel, îl miruiam și era vai de amândoi, dar mai ales de
mine și de familia mea”. O astfel de reacție la care securiștii nu se așteptau avea
uneori darul de a le impune un soi de respect față de cei pe care îi anchetau și
de a-i determina să restrângă abuzurile.
Astfel, atitudinea părintelui Bunea în anchetă va fi una demnă, fermă,
fără nicio concesie față de abuzatori. Nu doar ceea ce scrie în Memorial ne
relevă aceasta, ci înseși declarațiile sale din cadrul interogatoriilor. Uneori,
sfidarea părintelui față de anchetatori – lucru de mare curaj în condițiile date
– stârnește chiar un zâmbet pe buzele cititorului: „Î: Ai recunoscut anterior
că ai colecționat și deținut publicații cu caracter anticomunist pentru că țiau plăcut cele scrise în ele. Față de această situație arată spre ce partide și
organizații politice ai fost orientat? R: N-am ce să răspund. Î: Răspunsul n-am
ce să răspund pe care l-ai dat mai sus, d-ta ca absolvent a două facultăți –
Teologie și Filozofie – te demască, că ești un element refractar care încearcă
să se eschiveze de la întrebările anchetei. Ți se atrage atenția să nu mai dai
asemenea răspunsuri neserioase și să răspunzi concret la întrebările puse de
anchetă? R: Nu am fost orientat spre nicio organizație sau partid politic. Î: Cum
explici atunci faptul că ți-au plăcut publicațiile și ideile politice de dreapta? R:
Mi-au plăcut publicațiile și ideile politice de dreapta din interes teoretic. Î: În
ce constă interesul teoretic pe care l-ai avut față de publicațiile și ideile politice
de dreapta? R: N-am ce să răspund”. Părintele își va păstra atitudinea demnă,
chiar sfidătoare, pe tot parcursul anchetei, răspunzând în mai multe rânduri
cu această propoziție care se pare că-i scotea din sărite pe anchetatori: „N-am
ce să răspund”. Va dejuca și refuza cu fermitate orice încercare a Securității de
a-l încadra politic, lucru ce ar fi contrazis flagrant întreg cursul vieții sale.
E interesant de observat, citind Memorialul, că el pare că a considerat
drept vină principală a sa deținerea de materiale interzise, iar redactarea
programei catehetice – doar o vină secundară. „E necesar să menţionez că
în actul de acuzare mi se aducea și învinuirea că am întocmit o programă
analitică”. Acest lucru e oarecum de înțeles, pentru că interogatoriile sale au
avut drept temă principală cărțile și articolele anti-comuniste descoperite
cu ocazia percheziției, deși în mod evident punctul de pornire și motivul
condamnării a fost programa catehetică. Totuși, acest cap de acuzare se pare
că era insuficient de concludent (ca vinovăție juridică) chiar pentru autorități,
pentru că în toate fișele de detenție ale părintelui, la „motivul arestării” se
consemnează: „deținerea de materiale dușmănoase”.
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Procesul celor doi a avut loc pe 6 mai 1959, în condiții specifice justiției
comuniste. „Totul era o parodiere a ideii de justiţie, tipică legalităţii comuniste”,
după cum se exprimă părintele în Memorial. Deliberarea a durat aproximativ
15 minute, iar sentința Tribunalului Militar Cluj (nr. 193/1959), avându-l în
frunte pe căpitanul de justiție Ioan Țicală, a fost neverosimil de dură: părintele
Liviu Galaction Munteanu era „condamnat la 17 ani de temniță grea, 8
ani degradare civică și confiscarea totală a averii, pentru crima de uneltire
contra ordinei sociale”, iar părintele Ioan Bunea la „12 ani de muncă silnică,
7 ani degradare civică și confiscarea totală a averii personale”, pentru aceeași
infracțiune. Nu putem să nu notăm durerea din sufletul părintelui Bunea
reamintindu-și cum, înainte și după proces, au fost purtați în zeghe pe străzile
Clujului – în condiții voit umilitoare („desigur pe considerentul că noi, ca preoți
români, avem un ascendent în viaţa spirituală a neamului nostru, așa cum a
avut clerul nostru totdeauna”) – și că nici măcar un preot nu a venit „barem
la depărtare, din curiozitate, dacă nu din frăţie în Hristos, să urmărească ce
pătimesc confraţi de ai lor. Mi-ar fi căzut bine, poate mi-ar fi dat și un spor
de curaj”. O mângâiere ulterioară a venit însă atunci când a aflat, după ieșirea
din detenție, că elevii de la Seminarul Teologic cărora le fusese diriginte se
expuseseră de dragul lui unui mare risc, luând noaptea din Catedrală tabloul
de sfârșit de an și înlocuind poza noului diriginte care le fusese desemnat cu
dirigintele lor adevărat ce se afla în închisoare. În semn de protest față de cele
întâmplate nu au participat nici la banchetul de sfârșit de an.
Până la urmă, în urma recursului făcut (dar și a intervențiilor episcopului
Teofil Herineanu la autoritățile locale, după cum vedem dintr-o adresă a
episcopului clujean către Patriarhul Justinian, prin care încerca să îl convingă
și pe patriarh să îi ajute pe cei doi), condamnarea este în parte ușurată, sentința
definitivă nr. 736 din 30 mai 1959 condamnându-l pe părintele Liviu Galaction
Munteanu la 8 ani de închisoare, iar pe părintele Ioan Bunea la 5 ani.
După condamnare, cei doi sunt duși la penitenciarul din Gherla, unde vor
fi închiși într-una din așa-numitele „șerpării”, camere cu peste 150 de deținuți,
trăind în cele mai infecte condiții, dormind unii peste alții pe jos, pe rogojini,
pe sub paturi, cu o singură tinetă în cameră și într-un miros pestilențial. La
câteva săptămâni cei doi vor fi despărțiți, părintele Liviu Galaction Munteanu
fiind dus la Aiud, unde a și murit la scurt timp. Despre perioada și condițiile
de detenție, părintele Bunea ne-a lăsat pagini impresionante în Memorialul
său, care ilustrează cum nu se poate mai bine drama trăită de deținuții politici
în închisorile comuniste, cât și ipocrizia regimului care declara omul „drept
cel mai prețios capital” și condamna regimurile anterioare pentru abuzuri,
dovedindu-se de fapt el însuși un persecutor cu mult mai cumplit decât toate
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cele de dinainte. Foamea, frigul, izolarea, bătăile și înjurăturile, perchezițiile
umilitoare, regimul draconic, dar și mecanismele lor de supraviețuire –
credința, rugăciunea, cultura, poezia, solidaritatea – sunt toate descrise în
chip plastic și expresiv de părintele în lucrarea sa autobiografică. „Am plâns
din nou pentru că pușcăria, în condițiile în care am făcut-o eu și confrații
mei de suferință, rănea adânc demnitatea umană, erai la discreția brutelor,
care declarau cu insolența lor caracteristică: Sunteți dușmanii poporului, aveți
dreptul să suferiți și să muriți. Dacă ni se cere să vă împușcăm, o facem imediat,
fără remușcare de conștiință”.
Într-un pasaj mișcător, părintele descrie de unde își trăgeau ei alinare
și mângâiere, confirmând parcă memorialistic versurile de detenție ale lui
Andrei Ciurunga („Mare fie-Ți, Doamne, slava/ C-ai trimis cu sfânt temei/
Rândunele la Jilava/ Și la Gherla porumbei”): „Bucuria zilnică pe care o aveam
noi, deținuții din penitenciarul Gherla, erau porumbeii ce se așezau pe gratii
sau jaluzele, și noi îi hrăneam cu fărâmituri din turtoiul nostru minuscul. Ni
s-a luat și această bucurie. Într-o zi, ne-am pomenit că porumbeii au dispărut.
[…] Am aflat că fuseseră împușcați toți de către gardieni, de o parte pentru
a fi lipsiți noi de clipele de bucurie, de altă parte, pentru a nu mai da prilej la
comentariile trecătorilor [...], vrând să ascundă de ochii lor prezența masivă
a unor întemnițați ce nu erau vrednici să vadă lumina soarelui, fiindcă –
chipurile – se împotriveau lumii celei noi!”
În ziua de 8 septembrie 1959, mai mulți deținuți – printre care și părintele
– au fost înghesuiți în vagoane de vite și duși cu trenul la colonia de muncă
Stoenești din Balta Brăilei. Acolo a intrat în condițiile inumane ale regimului
de muncă silnică, cu norme imposibile, cărând sisific pământ cu roaba pentru
diverse îndiguiri. Iarna a trecut cu greu și cu mulţi morţi, iar în primăvara lui
1960 a fost mutat la colonia Luciu – Giurgești, la tăiat de stuf. Dacă la Stoenești
dormea într-o baracă imensă, aici erau culcaţi în cala unui bac. Munca era
atât de abrutizantă, încât părintele descrie starea de ceață mentală în care
fusese adus lucrând zi și noapte ca un robot. Era și aceasta un mijloc prin care
comuniștii căutau să-l desfigureze pe om la nivelul său cel mai intim, interior:
„A fost perioada de detenție când ajunsesem la amnezie aproape totală,
încercam să-mi amintesc de cunoștințele pe care le stăpâneam altădată până
în cele mai mici detalii, și nu reușeam. Intrasem la ideea că mi se atrofiaseră
toate forțele intelectuale și sunt sortit – în viitor – exclusiv vieții vegetative”.
În noiembrie 1962 se îmbolnăvește de pleurezie și în 4 ianuarie 1963 este
internat la spitalul pentru deținuți din colonia de muncă Salcia, unde sub
supravegherea unui medic deținut, plin de grijă, și în condiţiile unui regim
de detenţie mai ușor reușește să se pună pe picioare. Primește însă și aici o
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lovitură, pentru că într-una din zile i se comunică faptul că a fost grațiat și că
a doua zi va fi pus în libertate. De dimineață însă, când era deja pregătit de
plecare, este anunțat că ordinul de grațiere fusese anulat. Dezamăgirea a fost
pe măsura bucuriei și așteptărilor pe care și le făcuse. Ce se întâmplase? În
urma intervenției Patriarhului Justinian la Ion Gheorghe Maurer se reușise
obținerea eliberării lui. Aceasta a fost trimisă însă spre aprobare Securității
de la Cluj, care a dat aviz negativ pe motiv că Liviu Galaction Munteanu
murise deja în detenție. „Se considera că nu-i oportună apariția mea în Cluj
fără Liviu Munteanu […]. Comentariile opiniei publice clujene referitoare la
cazul nostru puneau Securitatea într-o lumină urâtă, parcă altfel o comentau
favorabil?!” Într-adevărul părintele a împlinit pe muchie întreaga condamnare
de 5 ani. Cu numai 50 de zile înainte de data când i-ar fi expirat pedeapsa
mai există în dosarul său de la Securitate o altă propunere de grațiere, însă și
aceasta a fost avizată negativ.
De la Salcia a revenit la Gherla în luna noiembrie a anului 1963. Era
considerat printre deținuții recalcitranți, așa că a fost chiar și atunci pedepsit cu
7 zile de izolare. Interesantă este și descrierea încercărilor făcute de politruc și
de conducerea penitenciarului, cu doar câteva săptămâni înainte de eliberare,
de a-i „reeduca” în spiritul comunismului. „Eram vizitați zilnic de persoane
oficiale, care aveau misiunea să ne inoculeze convingerea că ieșim din pușcărie
oameni renăscuți, devotați regimului, cu încadrarea în noua ordine politică
instaurată în țară de către regimul comunist. După tratamentul bestial ce ni se
aplicase, așteptau să colaborăm cu ei și să-i iubim. Este și iubire cu sila”.
Părintele a ieșit din detenție pe 31 ianuarie 1964, cu sănătatea grav
zdruncinată (chiar în ziua eliberării a căzut și și-a rupt mâna), motiv pentru
care primele luni de după eliberare le-a petrecut în sânul familiei, cât mai
izolat. Cu toate acestea, bucuria revenirii în familie o descrie în cuvinte pline
de emoţie în Memorial. „După sosirea mea acasă, erau clipe când involuntar
mă podideau lacrimile. Erau lacrimile bucuriei, care exteriorizau starea mea
sufletească de deplină mulțumire că am ieșit din întuneric la lumină, că – în
pofida celor ce-mi vânaseră viaţa, am supravieţuit și nutresc nădejdea să mai
pot fi util celor din jur”.
A fost într-adevăr reîncadrat în cler pe 1 iunie 1964 pentru parohia ClujSomeșeni, trecând mai întâi prin consistoriul eparhial, după cum era procedeul
acreditat de recuperare a preoților foști deținuți politici. Deși procesul era
menit să dea un aspect de legalitate reintroducerii lor la altar și avea tocmai
această finalitate, părintele va simți cu gust amar condamnarea sa retroactivă
la oprire de la cele sfinte pe perioada detenției, pentru „vina” de a fi contribuit
la educarea tinerilor în credința în Hristos. Perioada petrecută la Someșeni (1
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iunie 1964 – 1 aprilie 1969) a constituit obiectul
supravegherii de către Securitate într-un dosar
informativ, abandonat însă pentru că purtarea
părintelui era ireproșabilă și se concentra
exclusiv pe slujirea sa de preot și păstor. În
ciuda sănătății sale fragile, reușește și aici să
ducă la bun sfârșit restaurarea bisericii.
Din 1 mai 1969 a fost transferat la parohia
„Schimbarea la Față” din Cluj, slujind acolo
până la pensionarea sa din 1981. Între anii
1972-1980 a reînceput activitatea didactică
în cadrul Seminarului Teologic Ortodox,
având drept ucenici pe mulți dintre cei ce
mai târziu vor deveni profesori ai Facultății
de Teologie Ortodoxă din Cluj, care vor și
contribui la lucrarea de editare postumă a unora dintre operele sale. În ceea
ce privește activitatea sa scriitoricească, s-a consacrat încă din timpul vieții ca
un însemnat predicator, rămânând cunoscute cărțile sale de predici (Cuvânt
de învățătură la Duminici și Sărbători, Cluj, 1983; Cuvânt de învățătură la
botez, cununie și înmormântare, Cluj, 1986). Dintre operele apărute postum,
menționăm Din Galeria marilor convertiți – Medalioane (Cluj, 1998), Psihologia
rugăciunii (Cluj, 2009) și altele. A publicat de asemenea mai multe evocări,
studii și articole în diverse reviste teologice din țară. Referitor la opera sa
autobiografică, Memorial (Cluj, 2015), trebuie să menționăm că aceasta a fost
scrisă în 1986 (într-o versiune mai amplă decât cea publicată), având – după
cum am văzut – un caracter profund mărturisitor și asumat apologetic anticomunist, în contextul în care comunismul era încă la putere. Chiar și această
scriere considerăm că reprezintă un gest de curaj al părintelui Bunea.
A trecut la cele veșnice în 6 iulie 1990, slujba înmormântării fiind mai întâi
săvârșită în Catedrala Ortodoxă din Cluj într-un sobor condus de episcopulvicar patriarhal Vasile Costin, iar apoi trupul său a fost îngropat în satul natal,
Lunca Arieșului, unde soborul de preoți l-a avut în frunte pe episcopul de
atunci, viitorul Mitropolit al Clujului, Andrei Andreicuț.
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Burniche Gheorghe

P

reot ortodox, duhovnic la Clinica Universitară din Cluj. A fost arestat în
11 septembrie 1948 de către Securitatea Cluj sub motiv că ar fi „favorizat
și oferit anumite avantaje deținuților politici internați pentru caz de boală în
Clinicile Universitare”. Pentru acest delict a fost deținut ca „infractor politic”
până în 13 septembrie 1949 trecând prin închisorile din Cluj, Aiud și Ocnele
Mari. Justiția l-a condamnat efectiv la 6 luni închisoare, 3000 de lei amendă și
1000 de lei cheltuieli de judecată conform propriei declarații. Reîntors în Cluj
a solicitat chiriarhului său reprimirea în rândul clerului, dar și un ajutor bănesc pentru a-și restabili sănătatea deoarece ajunsese la limita supraviețuirii,
iar locuința sa fusese ocupată de familia unui muncitor de la căile ferate. După
detenție a fost preot paroh în localitatea Vișinelu (județul Mureș) și mai apoi
în comuna Gropile (județul Bacău) unde a renovat biserica Sfântul Neculai
în anul 1959. A rămas paroh în această localitate până în anul 1963. Ca și în
cazul altor preoți arestați, până în momentul de față nu s-au găsit documente
ori dovezi ale detenției sale emanate din partea instituțiilor oficiale. Probabil
și părintele Burniche a căzut pradă intențiilor puterii comuniste de a inspira
teama printre clericii ortodocși prin internarea totalmente arbitrară, fără să se
mai justifice în niciun fel privarea de libertate.
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Burzo Gavriil

S

-a născut în anul 1939 în localitatea Suciu
de Sus, Maramureș.
A fost arestat în septembrie 1958 la vârsta de 19 ani, pe când urma cursurile Seminarului Ortodox din Cluj. Despre motivul
arestării, părintele Burzo mărturisește: „Vina
noastră a fost una singură, ne-am încăpățânat
să facem o mânăstire, de fapt să-l spriinim pe
un părinte la ridicarea unei mânăstiri”. Este
vorba de susținerea părintelui profesor Florea
Mureșanu, fost protopop al Clujului, care în
timp ce era paroh la Suciu începuse să construiască un schit de maici în cătunul Breaza din
apropiere. Ca urmare a demersurilor sale, părintele Mureșanu a fost arestat, iar Gavril Burzo ca tânăr seminarist și ucenic al părintelui a redactat în numele sucenilor un
memoriu cu 454 de semnături în care se solicita eliberarea lui. Era în ziua de
17 august 1958. Reacția autorităților a fost promptă: pe 23 septembrie tânărul
Gavril Burzo a fost arestat împreună cu bunicul său și cu cantorul din sat. Familia lui nici nu a știut ce se întâmplase: „Trei ani de zile n-au știut ai mei că-s
viu sau mort! Mama a plecat la Gheorghiu-Dej pe jos. Și a ajuns până-n Dej.
Și o vede un profesor din Suciu de Jos: «Tu, Valerica, unde mergi?» «Mă duc la
Gheorghiu Dej!» «Tu, țărancă, mergi la Gheorghiu-Dej? Hai la mine, că scriu
la Direcția penitenciarelor!» Și a scris: «Eu, Burzo Valeria, am avut un copil
care la 19 ani a făcut o cerere pentru un preot… așa, așa… Nu știu de el, dacă
viu e ori mort!» Era cam la doi ani jumătate după ce m-au arestat. Și după zece
zile, primește o scrisoare, o carte poștală bătută la mașină: «Cel în cauză este în
viață». Dar n-a știut unde sunt. A știut despre mine ca n-am murit”.
Judecat în același lot cu părintele Florea Mureșan, Gavril Burzo a fost
condamnat la 6 ani de închisoare pentru crimă de uneltire împotriva ordinii
sociale, pe data de 17 aprilie 1959. A fost încarcerat la Satu Mare, Gherla, Jilava, petrecând totodată patru ani și jumătate la Fetești, în Deltă. Experiența
carcerală de șase ani este astfel rezumată de părintele Gavriil Burzo: „Noi am
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fost închiși, domnule, acolo, dar cu gândul
eram liberi!”. În pușcărie a profitat de ambianța
intelectuală din celula pe care o împărțea cu
prințul Ghica, profesorul Musceleanu și alții:
„Îmi amintesc că pe gamela din care mâncam,
cu grunjeala de pe baracă, cu var sau cu săpun,
scriam cuvinte franțuzești. După ce îl plictiseam pe prințul Ghica cu franceza, mergeam
la profesorul Musceleanu. Aveam 21 de ani
atunci, sclipea mintea mea! Am învățat acolo
rugăciuni pe de rost, acatiste”.
După ieșirea din închisoare în 1964 își
continuă studiile teologice, absolvind Facultatea de Teologie din Sibiu. Este hirotonit preot
celib în satul Dârja (Cluj), apoi Recea (Cluj).
Din 1987 este slujitor în satul natal, Suciu de Sus. În 1991 este tuns în monahism și începe construcția unei mânăstiri pe locul unde părintele martir
Florea Mureșan o zidise pe a sa. În prezent este preotul și duhovnicul acestei
mânăstiri din Breaza, Maramureș, ce poartă hramul Sfintei Treimi.
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Căminceanu (Comincean) Teofil

T

eofil Comincean s-a născut la 8 octombrie 1893 la Gorodiște, Odorhei,
Basarabia, aflată pe atunci în componența Imperiului Țarist, care o anexase în 1812. În 1916, Teofil Comincean a absolvit Seminarul Teologic din
Kiev, iar 4 ani mai târziu, în 1920, s-a căsătorit cu Olimpiada Antonaș. Până
la cedarea Basarabiei, în iunie 1940, a fost cântăreț bisericesc în Bălți, Soroca
și Hotin.
După cel de-al Doilea Război Mondial, Teofil Comincean a ajuns
în Ardeal, iar la 4 februarie 1947 a fost hirotonit de către Nicoale Colan,
episcopul Clujului, pe seama parohiei Dealu Mare. Mai apoi s-a transferat
în parohia Negreni II (Bucea), de unde a fost arestat la 28 aprilie 1950. La
20 mai 1950, preotul Teofil Comincean a fost condamnat de către Tribunalul
Militar București la 5 ani de temniță grea pentru participarea la cel de-al
Doilea Război Mondial. Până la eliberarea din 13 ianuarie 1955 a trecut prin
închisorile Jilava, Poarta Albă și Constanța.
După acest moment, preotul Teofil Comincean a fost primit de către
episcopul Andrei Magieru al Aradului și numit în parohia Mada, județul
Hunedoara, de unde s-a pensionat în octombrie 1963.
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Cărăușu Adrian

A

drian Cărăușu s-a născut la 25 iulie 1920
în localitatea Scorțeni, județul Bacău, din
părinții Gheorghe și Maria. Ca student la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, a fost arestat la
11 februarie 1942 pentru suspiciunea de activitate în organizaţie politică interzisă. Din acest
motiv a fost condamnat prin Sentinţa nr. 1493
din 28 martie 1943 a Curţii Marţiale a Diviziei
21 Infanterie la 10 ani de muncă silnică. A executat o parte a pedepsei la Aiud și Vaslui, deoarece la 21 iunie 1944 a fost trimis pe frontul
din est.
După lăsarea la vatră și-a continuat studiile
de teologie, ajungând în anul III. Însă în noaptea
de 8 spre 9 mai 1947 a fost arestat din nou pentru
presupusă activitate legionară, anchetat într-un grup de 30 de tineri, la Suceava,
iar apoi, din 5 iunie, la București, cercetările fiind sub directa supraveghere a lui
Alexandru Nicolschi. A fost condamnat de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a
Militară București prin Sentinţa nr. 1546 din 1 august 1947, primind 12 ani și 6
luni temniţă grea pentru infracţiunea de „complot pentru distrugerea statului”.
În februarie 1948 a fost trimis la Aiud, pentru ca la 10 ianuarie 1950 să fie mutat
în Penitenciarul Pitești. A trecut prin reeducare, rezistând torturilor. Bolnav de
TBC, în martie 1951 a fost mutat la Spitalul-penitenciar Târgu Ocna.
Potrivit părintelui Gheorghe Calciu, Adrian Cărăușu era un model de
vieţuire creștină în închisoare: „Era așa de credincios și așa de dedicat, încât
toată lumea nu-i spunea decât «părintele Cărăușu». A făcut închisoare din ‘41,
cu Gafencu și cu ceilalţi. El ne-a vorbit prima dată despre viaţa celor arestaţi din
perioada lui Antonescu, despre cum trăiau ei acolo, despre rugăciuni, despre tot
ce făceau și despre trăirea duhovnicească la care ajunseseră. Era foarte interesant,
pentru noi părea ceva din altă lume. Și toate aceste lucruri pe care ni le-a povestit
el, și rugăciunile – că ne-a învăţat o serie de rugăciuni – și cântările bisericești,
ne-au ajutat foarte mult. A fost prima dată când am avut o legătură cu teologi
în închisoare și pentru mine întâlnirea asta cu părintele Cărăușu a fost o mare
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rezervă de putere duhovnicească pentru cele ce au urmat”. Aceste aspecte sunt
confirmate de documentele Securităţii. Datorită „educaţiei religioase” pe care o
făcea deţinuţilor și pentru veșmintele bisericești confecţionate din cearșafuri și
haine găsite asupra sa în celulă, Adrian Cărăușu a suportat sute de zile de izolare.
După o scurtă detenţie la Jilava, în aprilie 1952 a fost mutat în Penitenciarul
Aiud. În primele 6 luni a fost ţinut la izolator, pentru ca doi ani mai târziu să se
îmbolnăvească din nou de TBC. La 4 ianuarie 1955 era „reprimit în cercetări”
la Penitenciarul Suceava, apoi, pe 26 ianuarie, transferat la Penitenciarul
Văcărești, probabil pentru spitalizare în urma anchetelor la care fusese supus.
În martie 1955 a fost mutat la Aiud. S-a îmbolnăvit din nou, fiind mutat, în
mai 1955, la Văcărești. În mai 1955, printr-o hotărâre a Tribunalului Militar
București, i s-a computat detenţia de la 9 mai 1947, cu executare până la 1
noiembrie 1959.
La încheierea pedepsei, printr-un ordin al MAI din 13 septembrie 1959,
lui Adrian Cărăușu i se fixa loc de muncă pentru 60 de luni. Primea această
decizie pentru neacceptarea reeducării. După o scurtă detenţie la Gherla
(noiembrie 1959), avea să fie mutat în lagărul de la Culmea, pentru ca din
aprilie 1960 să figureze la Periprava. A fost eliberat la 6 mai 1964. În același
an s-a căsătorit cu logodnica sa din vremea studenției de la Suceava, Elvira
Vasileanu, cea care l-a așteptat în tot acest timp de grele încercări. Cei doi
au fost primiți la Cluj de către Preasfințitul Părinte Teofil Herineanu, care în
data de 6 iulie 1964 l-a hirotonit în treapta preoției pe Adrian Cărăușu pentru
parohia Hodișu, județul Cluj.
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În această perioadă și-a definitivat studiile teologice la Institutul Teologic
de grad universitar din Sibiu, susținându-și teza de licență cu titlul „Calea
Mântuirii” în cadrul catedrei de Teologie Morală în anul 1968. Credincioșii
din Hodișu care l-au cunoscut pe Părintele Adrian Cărăușu își aduc aminte
cu nostalgie și cu mult drag de anii păstoririi sale. Cu multe sacrificii a reușit
să schimbe acoperișul bisericii și să picteze interiorul bisericii, stratul pictural
fiind păstrat până astăzi.
În 1971, preotul Adrian Cărăușu s-a transferat în parohia Nadișa, județul
Băcău. Până la mutarea sa la Domnul, în 1985, el a mai trecut prin parohiile
Poieni-Solca, județul Suceava, Oituz, județul Bacău și, în final, parohia Leorda,
de lângă orașul Comănești, din județul Bacău.
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Cârja Lazăr

S

-a născut în 16 aprilie 1897 în satul Neagra, comuna Săcătura (judeţul Alba), din
părinţii Ioan și Rafila (născută Candrea).
Urmează școala primară în satul natal, apoi
cursurile Gimnaziului Ortodox din Brad.
Studiile liceale le-a urmat la Turda și
Năsăud, pentru ca în 1916 să fie trimis pe
frontul din Galiţia, în cadrul Regimentului
21 Honvezi. Aici a fost luat prizonier de armata ţaristă, care l-a trimis la muncă forţată
în minele din Donbas.
Doi ani mai târziu s-a reîntors în patrie,
iar între 1918 și 1921 a urmat cursurile Seminarului Teologic-Pedagogic de la Sibiu. În
data de 22 octombrie 1921 s-a căsătorit cu
tânăra Silvia Reghina, fiica preotului Grigoriu Crăciunaș din Buru, de profesie
soră medicală, având împreună patru copii: Maria, Melchior, Antuza și Rafila.
Va primi darul preoției la Cluj-Napoca prin mâinile Episcopului Nicolae
Ivan la 30 noiembrie 1921, fiind hirotonit pentru Parohia Mihai Viteazul, protopopiatul Turda, unde va păstori între 15 decembrie 1921 și 5 ianuarie 1926.
În scurta lui păstorire, s-au refăcut casele parohiale și s-a cumpărat un clopot
nou pentru locașul de cult. Pentru susținerea acestor lucrări, împreună cu fratele său, Iov Cârja, au întreprins o colectă printre românii din America, ce s-a
ridicat la aproape 30. 000 de lei.
În urma unui concurs a devenit preot militar al Garnizoanei Târgu
Mureș, în grad de maior, numit de Ministerul de Război (1 mai 1926 – 15
aprilie 1945). A activat cu multă râvnă în cadrul Episcopiei Armatei, făcând
parte dintr-o unitate operativă pe frontul anti-hitlerist, însoțind pe soldați în
campaniile militare de pe fronturile de Est și Vest.
După cel de-al doilea Război Mondial îl aflăm preot la Parohia Dedrad,
protopopiatul Reghin (12 octombrie 1945 – 27 aprilie 1948).
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La 1 septembrie 1948 se întoarce pe plaiurile natale, transferat la Parohia
Mogoș-Miclești, cu filiile Mămăligani și Bârlești, protopopiatul Câmpeni, păstorind aici până la 21 august 1959.
În acea zi a fost arestat și trimis în ancheta Securităţii de la Cluj, fiind
acuzat că sabotează „socializarea agriculturii” și agită localnicii prin afirmaţii
„dușmănoase” la adresa regimului, împreună cu alţi săteni și cu cantorul bisericii. După zece luni de anchetă, a fost judecat și condamnat de Tribunalul
Militar din Cluj la 6 ani închisoare corecţională, pentru infracţiunea de „uneltire contra ordinii sociale”. A cunoscut timp de 3 ani și 9 luni detenţiile de la
Gherla și Aiud, la 25 mai 1963 fiind eliberat.
Este reintegrat în cler, fiind numit la 13 septembrie 1963 preot la Parohia
Boian, protopopiatul Turda, slujind și în satul Bolduț ca administrator parohial. Cu multă trudă și sacrificii, alături de bunii credincioși din Boian, a
reușit să întreprindă reparații capitale și finisaje la biserica satului, sfințită de
Înaltpreasfințitul Teofil al Clujului la data de 4 iunie 1972, într-o atmosferă de
mare sărbătoare.
A fost distins la 1 iulie 1972 cu titlul de iconom stavrofor. La 1 mai 1977,
după 14 ani de pastorație la Boian, la împlinirea vârstei de 80 de ani, s-a pensionat.
A trăit ultimul deceniu din viață în comuna Arieșeni, județul Alba, trecând la cele veșnice la 9 aprilie 1987, la vârsta de 90 de ani.
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Chitul Iacob

I

acob Chitul s-a născut la 1 martie 1900 în orașul Năsăud, din părinții Gheorghe și Aurelia. A urmat școala primară și liceul în Năsăud, iar Academia
Teologică la Gherla, între anii 1922-1926. Împreună cu soția sa, Maria, a avut
trei copii: Ioan, Olimpia și Aurelia. A fost hirotonit în 1926 pe seama parohiei
Hordou (azi Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud).
După un popas prin parohia Lușca (Năsăud), în 1938 ajungea paroh la
Năsăud. În 1948 a trecut la Ortodoxie, fiind primul administrator protopopesc
al protopopiatului ortodox Năsăud, funcție pe care o va ocupa până în august
1952, când a fost arestat pe baza ordinului 490 MAI.
Motivele arestării erau legate de apartenența sa la PNL, în care se înscrisese
în 1934. În ancheta desfășurată la Cluj, preotul Iacob Chitul a fost supus
torturii pentru a recunoaște că a deținut funcții de conducere în PNL. Acest
aspect este argumentat de o adresă a Securității București către Securitatea
Cluj, prin care cere informații despre activitatea politică a preotului Iacob
Chitul, „deoarece susnumitul susține că nu a deținut nicio funcție politică, iar
declarația ce i-a fost luată de către slt. Chișu Ion a semnat-o sub presiune, fără
a cunoaște conținutul ei”.
După eliberarea sa la 12 februarie 1954 din penitenciarul Văcărești,
preotul Iacob Chitul se întoarce grav bolnav la Năsăud, suferind de paralizie,
după cum nota un informator al Securității. Ameliorându-și starea de sănătate,
preotul Iacob Chitul a fost numit în parohia Lușca (Bistrița-Năsăud), unde a
slujit până în 1964.
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Ciuruș Teodor

T

eodor Ciuruș s-a născut la 14 decembrie
1902, în localitatea Dumbrăvița, județul
Bistrița-Năsăud, din părinții Alexandru și Irina. Studiile le-a început la școala din comuna
natală, le-a continuat la Liceul din Năsăud, iar
facultatea de teologie a absolvit-o la Cluj, în
1925.
În anul școlar 1925-1926 a fost profesor de
religie la Alba Iulia, iar în 1926 s-a căsătorit cu
Silvia Cotuțiu. În același an, la 11 noiembrie, a
fost hirotonit de către Nicolae Ivan, episcopul
Clujului și numit preot în parohia Rusu Bârgăului.
După cedarea Ardealului de nord, preotul Teodor Ciuruș a venit la Alba
Iulia, unde a contribuit la crearea Vicariatului Ortodox de Alba Iulia, înființat
la 6 septembrie 1940, unde a deținut funcțiile de consilier și redactor al revistei „Renașterea”.
La 1 octombrie 1945 a fost rechemat la Cluj, fiind numit în funcție de
revizor eparhial până în februarie 1946, când a fost transferat la Târgu Mureș
și numit protopop și paroh la Catedrala mare. În această perioadă, datorită
convingerilor sale anticomuniste, preotul Teodor Ciuruș a devenit un obiectiv
al Siguranței, care l-a urmărit permanent, semnalând „manifestările antidemocratice” și „legăturile cu cercurile reacționare” ale acestuia.
Într-un raport informativ din februarie 1947 era semnalat faptul că protopopul Teodor Ciuruș „a dat dispoziție preoților să nu se înscrie în organizațiile
democrate și să nu vorbească credincioșilor despre politică”, motivând că „Biserica este pentru rugăciune”.
Pentru aceste poziții, preotul Teodor Ciuruș a fost arestat și percheziționat
la 31 decembrie 1947, fiind eliberat 3 zile mai târziu, la 2 ianuarie 1948. În 1948
a fost destituit din funcția de protopop, continuându-și activitatea pastorală la
Târgu Mureș până în 1959, când se mută la Brașov, în parohia Blumăna. După
pensionarea din 1965, preotul Teodor Ciuruș s-a retras la Blaj pentru a fi alături de fiul său Alexandru; aici a și trecut la Domnul, pe 11 septembrie 1979.
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Ciacoi Ioan

S

-a născut la 23 august 1900 în Ghirolt (județul Cluj), din părinții Grigore
(agricultor), și Nastasia (casnică). A avut 3 frați: Vasile, agricultor; Iosif,
agricultor; Veronica, casnică.
A urmat școala primară din satul Ghirolt (1907-1911), Liceul de Stat
Maghiar din Gherla (1913-1919) și, ulterior, Liceul „Andrei Mureșanu” din
Dej (1919-1921), după care Seminarul Teologic Greco-Catolic din Gherla
(1921-1925).
S-a căsătorit la 14 februarie 1926 în Borșa (județul Cluj) cu Viorica
Mureșianu, fiica învăţătorului Iuliu Mureșianu, cu care a avut 4 copii: Iuliu
Ioan (n. 1928), Gregoriu Bazil (n. 1929), Septimiu Viorel (n. 1931), Mircea
Vicenţiu (n. 1933).
A fost hirotonit preot de către episcopul Iuliu Hossu la 28 martie 1926 în
Gherla. În perioada 18 septembrie 1926-26 decembrie 1933 a fost preot paroh
în Ghirolt (județul Cluj), pentru ca de la 27 decembrie 1933 să slujească în
localitatea Răscruci (județul Cluj). În anul 1948 a trecut la Ortodoxie. Despre
acest moment, Securitatea a consemnat cu privire la atitudinea părintelui
faptul că „a făcut agitație împotriva unificării bisericilor și a trecut cu greu la
ortodoxie”. Ulterior, organele de Securitate au consemnat următoarea mărturie
a preotului: „Am făcut serviciul religios după retractarea mea uneori în rit
ortodox, iar în alte ori în rit greco-catolic.”
A fost arestat la 8 octombrie 1951, în cadrul problemei „P. R. M. A. S”. , fiind
bănuit de Securitate că desfășura activitate subversivă în cadrul organizației „P.
R. M. A. S”. , condusă de Eusebiu Cutcan: „Din investigații am stabilit că acest
preot a avut legături cu preotul fugar anume Cutcanu Eusebiu și care și cunoștea
activitatea acestuia subversivă și potrivnică actualului regim. De asemenea,
avea cunoștințe că acest fugar era înarmat și că este fugar, însă nu l-a anunțat
organelor de stat”. Pe acest fond, notau organele de Securitate, Ioan Ciacoi se
făcea vinovat de omitere de denunț. A fost încadrat în U. M. timp de 6 luni.
La 28 octombrie 1951, cetățeni din satul în care slujea preotul (atât ortodocși,
cât și alți conlocuitori de alte confesiuni) au adresat Comisariatului Miliției
Cluj un memoriu în cuprinsul căruia îl caracterizau pozitiv pe părinte și cereau
eliberarea sa: „Noi, locuitorii satului Răscruci, suntem convinși că denunțul făcut
împotriva preotului Ioan Ciacoi nu poate fi decât răuvoitor și fals”. Despre acest
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memoriu, organele de Securitate au notat faptul că „majoritatea semnăturilor au
fost făcute de alții fără ca toți cei al căror nume este scris pe cerere să fi semnat”.
După eliberarea din închisoare, Ioan Ciacoi a fost reîncadrat preot în clerul
ortodox și a slujit în localitatea Răscruci (județul Cluj). De asemenea, în anii postdetenție, pe lângă părinte au fost dirijați informatori, acesta fiind în continuare o
persoană de interes pentru Securitate, considerată dușman al poporului. Scopul
urmăririi sale era acela de a afla dacă nu desfășura vreo activitate organizată
împotriva statului. De pildă, din perioada post-detenție de urmărire a părintelui
surse ale Securității semnalau despre atitudinea părintelui faptul că în predicile pe
care le oficia folosea uneori „ritul greco-catolic”, iar după 1956 în fiecare duminică
strângea copiii de vârstă școlară la biserică pentru ore de religie. Predicile sale
puneau accentul pe om, condamnând ideea că acesta ar fi apărut din larve și
maimuțe: „Nu vă lăsați duși în eroare, că omul a fost făcut de Dumnezeu și provine
de la Adam și Eva. (...) Să mi se aducă o maimuță să citească din evanghelie sau din
biblie, dacă-i așa cum susțin rătăciții ăștia”. Un alt moment care merită amintit și
care a fost consemnat de organele de Securitate în dosarul lui Ioan Ciacoi este acela
de la 20 mai 1959, când preotul „a reușit să atragă și fanfara satului de partea lui,
făcând probe de fanfară în biserică seara la ore târzii, după care au cântat cu ocazia
sărbătorilor, înconjurând biserica, cât și la Înviere. Iar majoritatea elementelor din
fanfară sub influența lui au refuzat și nici nu s-au prezentat la căminul cultural
unde s-a ținut sărbătorirea zilei de 1 mai”.
A trecut la cele veșnice la 10 mai 1963, la vârsta de 63 ani.

Bibliografie
ACNSAS, Fond Penal, Dosar 81466.
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 556330, vol. 1.
ACNSAS, Fond Penal, Dosar 42148.
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/
curierulcrestin/1929/BCUCLUJ_FP_279482_1929_011_023. pdf.
http://protopopiatulortodoxgherla. ro/parohii/Parohia-Ghirolt. html.
(Biografie realizată de Andreea Opriș)

155

Constantinescu Ioan

S

-a născut la 16 septembrie 1915 în familia
preotului Gheorghe Constantinescu din Mihălășeni, judeţul Botoșani. După școala primară
din Trușești (1922-1927), a urmat Seminarul teologic din Dorohoi (1928-1931), apoi pe cel din
Roman (1931-1933). După un transfer de un an
la liceul din Botoșani (1933), și-a continuat studiile la Seminarul „Veniamin Costachi” (19341937) din Iași, apoi la Facultatea de Teologie din
Cernăuţi (1937-1942), concomitent cu satisfacerea stagiului militar. La 2 august 1942 primește
darul hirotoniei ca preot din mâinile Episcopului
Partenie Ciopron al armatei, pe seama Parohiei
Stângăceni, judeţul Bălţi. În ianuarie 1944 se refugiază din Basarabia, încât în mai același an primește în slujire Parohia Voineasa, judeţul Vâlcea. În iulie 1946 se mută la Parohia
Ciungetu, judeţul Vâlcea, până în octombrie 1947 când ajunge la Parohia Săcel II,
judeţul Cluj. La 14 mai 1948 este reţinut de Siguranţă pe motiv că ar fi „simpatizant legionar”. Este internat în penitenciarul Sighet, apoi la Aiud, respectiv Ocnele
Mari, unde i se întocmesc actele juridice. Prin Decizia nr. 186/1950 a MAI este
trimis în detenţie administrativă pentru 24 luni în unitate de muncă, începând
cu 24 noiembrie 1950. În 1951 este mutat la Canal, apoi la Văcărești (1952) și din
nou la Ocnele Mari, unde până în anul următor lucrează în fabrică. Este eliberat
la 28 mai 1953, întorcându-se în localitatea Săcel. Nu reușește să se reinstaleze
în parohie, dar în noiembrie 1953 este transferat la Parohia Vișeu de Jos, judeţul
Maramureș. Din iunie 1955 slujește la Parohia Șieu, judeţul Maramureș. Străin de
spaţiul maramureșean și cu stigmatul de fost deţinut politic, părintele Constantinescu se apropie de credincioșii săi, devenind unul dintre intelectualii de seamă
din parohie. Din cauza provocărilor la care este supus de către autorităţile locale,
de multe ori își manifestă ostilitatea faţă de regim. În 1956, președintelui Sfatului
Popular din Șieu îi spune: „Ești un analfabet, ca toţi conducătorii acestei ţări!”
În iulie 1957, în prezenţa membrilor de partid, îi interzice soţiei, învăţătoare, să mai participe la ședinţele organizaţiei de bază a PMR. Neparticiparea
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soţiei la ședinţele de partid și la „activităţile culturale” din perioadele de vacanţă
a fost sancţionată de autorităţi prin înlocuirea ei cu un învăţător „fără pregătire,
care nu știe să facă educaţie copiilor”, după cum însuși părintele se exprima faţă
de un lucrător al Securităţii. În zilele de sărbătoare, tot părintele Constantinescu
refuză cererea reprezentanţilor autorităţilor de a simplifica slujba și de a-i încuraja pe credincioși să participe la mitingurile cu caracter politic, spunându-le:
„oamenii nu au nevoie de propaganda voastră comunistă, ci de Biserică”.
În alte ocazii, potrivit unor martori, părintele ar fi spus: „comuniștii lovesc
în religie”, sau pe cetăţenii din comună i-a încurajat să nu se înscrie în GAC,
deoarece „vor ajunge rău”. Toate acestea au condus inevitabil la arestarea părintelui, care s-a produs la 18 ianuarie 1959. Părintele a fost anchetat la Securitatea din Baia Mare, pentru atitudinile negative la adresa autorităţilor locale și
refuzul de a colabora la „activităţile obștești” și la procesul de colectivizare. Ba
mai mult, a fost acuzat de apartenenţă legionară, deoarece în timpul studenţiei
fusese membru al Societăţii Arboroasa! Refuză să recunoască acuzaţiile de activitate contra statului atât în anchetă, cât și la proces. Prin Sentinţa nr. 118 din 20
martie 1959 a Tribunalului Militar Cluj este condamnat la 20 ani muncă silnică,
pentru infracţiunea de „uneltire contra ordinii sociale”. Cunoaște închisorile de
la Satu Mare (1959) și Aiud (mai 1959). Este eliberat din penitenciarul Aiud la
31 iulie 1964.
În octombrie 1964, revine în preoţie ca slujitor la Parohia Bunești, judeţul Cluj, primit de episcopul Teofil Herineanu. Aici va rămâne în amintirea
credincioșilor ca un preot mai aparte, care făcea pastorație cu motocicleta, vizitându-i adeseori la locuințele lor. În octombrie 1970 s-a transferat la Bușag,
judeţul Maramureș, unde va trece la cele veșnice.
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Curea Simion

S

imion Curea s-a născut la 12 iunie 1894
în comuna Zimbor, județul Sălaj, în familia preotului Gavril și Lucreția Curea. Studiile
le-a început la școala din Zimbor, pentru ca
mai apoi să le continue la Seminarul din Sibiu
(1916).
După absolvirea seminarului a fost înrolat
în armata austriacă cu gradul de ofițer. Reîntors
de pe front, s-a căsătorit, în octombrie 1924,
cu Eugenia Oltean, având un singur fiu, pe
Simion.
În 22 octombrie 1924 obținea calificativul
„Foarte Bine” la examenul de „calificație
preoțească”, iar trei zile mai târziu, pe 25
octombrie, era hirotonit la Cluj de către
episcopul Nicolae Colan, fiind numit preot în parohia Zimbor. În perioada
cât a fost paroh la Zimbor, părintele Simion Curea a absolvit Academia
Teologică din Cluj, frecventând de asemenea și cursurile Facultății de Drept.
De asemenea, s-a înscris în PNL, iar în 1934 a fost ales membru în comitetul
județean Cluj.
După cedarea Ardealului de Nord, părintele Simion Curea a fost internat
în lagăr pentru trei luni de către autoritățile horthyste. După eliberare a
fost numit profesor suplinitor de Muzică bisericească și Tipic la Academia
Teologică Ortodoxă din Cluj, poziție pe care a ocupat-o până la 31 ianuarie
1945, după care a fost numit preot paroh la Biserica Sf. Nicolae din Cluj.
Tot în 1945, părintele Simion Curea și-a reluat activitatea în PNL,
participând la campania electorală din noiembrie 1946. Pentru implicarea sa
politică a intrat în vizorul Siguranței, care l-a cercetat pentru prima dată în
octombrie 1946 din cauza unui articol critic la adresa lui Teohari Georgescu.
La percheziția domiciliară condusă de comisarul Gheorghe Breiner s-au
ridicat cărți și articole de ziar.
După acest moment, preotului Simion Curea i s-a deschis un dosar de
urmărire informativă; o primă notă, din 28 noiembrie 1946, semnala poziția
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„dușmănoasă” a acestuia, care critica, față
de apropiați, fraudarea alegerilor de către
comuniști și discuta despre răscoala de la
podul peste Someș din Dej.
În primăvara lui 1948, informatorii
Siguranței notau atitudinea preotului Simion
Curea, care „afirmă că comuniștii își fac de cap
și discută critic cu Iuliu Hossu, căruia îi spune
că fiul lui a avut probleme la facultate din cauza
trecutului său politic”. Pentru a încerca să
scape de presiunea poliției politice și a limita
consecințele nefaste asupra familiei, preotul
Simion s-a înscris în Frontul Plugarilor, fără a
activa însă, după cum nota o fișă a Securității
din august 1952.
În aprilie 1949, părintele Simion Curea era numit protopop de Cluj
în locul părintelui Florea Mureșan, de care era foarte apropiat, aspect care
nemulțumea Securitatea. Un informator nota: „Deși ar fi trebuit să înceapă o
nouă reorganizare a protopopiatului pe baze noi, rupând legăturile cu trecutul,
deci și cu Florea Mureșan, fostul protopop, el însă a menținut întreg personalul
bugetar vechi. L-a menținut pe mai departe în parohie pe Florea Mureșan”.
Aceste poziții critice la adresa regimului comunist, alături de apartenența
la PNL l-au transformat pe părintele Simion Curea într-un „dușman al
poporului”, el fiind arestat la 15 august 1952 conform ordinului 490 MAI, care
îi viza pe toți cei cu funcții de conducere în partidele istorice.
Condamnat la internarea pentru 60 de luni în colonie de muncă, părintele
Simion Curea a trecut prin închisorile Cluj, Ghencea, Pitești și Văcărești, de
unde s-a eliberat, în urma amnistiei, la 17 iunie 1954. Deși informațiile despre
detenție sunt lapidare, putem reține o notă-caracterizare din ianuarie 1954, când
părintele se afla în penitenciarul Pitești: „Deținutul Curea Simion, în timpul
detenției în acest penitenciar a desfășurat intens propagandă religioasă, dând
diferite exemple după vederile sale politice și arătând și explicând deținuților
cu care era cazat în cameră că regimul actual persecută biserica și religia și
arestează zilnic pe preoți pentru a distruge credința”. De asemenea, într-o fișă
din perioada de la Văcărești se menționează faptul că preotul Simion Curea
„duce discuții contra regimului”.
După eliberare, părintele Simion Curea s-a întors la parohia Sf. Nicolae,
fiind urmărit permanent de către Securitate până la trecerea sa la Domnul, în
19 aprilie 1964.
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Dobzeu Mihail Mina

M

ina Dobzeu s-a născut la 5 noiembrie
1921 în localitatea Grozăvești, județul
Lăpușna, Basarabia, din părinții Diomid și
Vera, primind la botez numele de Mihail.
Având în suflet chemarea pentru Dumnezeu,
la vârsta de numai 13 ani a intrat ca frate la mănăstirea Hâncu, Basarabia. În 1938 a fost trimis pentru ucenicie în sculptură bisericească
la mănăstirea Căldărușani. A participat la cel
de-al Doilea Război Mondial, luptând mai ales
pe frontul de Vest.
După terminarea conflagrației mondiale
s-a înscris la Școala de Cântăreți de la Constanța,
pe care a absolvit-o la 29 iunie 1946, și apoi la
Seminarul Teologic al mănăstirii Neamț. A fost tuns în monahism la schitul
Brădicești în 1946, județul Vaslui, fiind hirotonit ierodiacon doi ani mai târziu,
pe 29 iunie 1948 de către episcopul martir al Hușilor, Grigorie Leu.
Odată cu instaurarea deplină a comunismului, părintele Mina Dobzeu a
avut de suferit, fiind arestat pentru prima dată pentru 11 luni în 1948, deoarece
a protestat împotriva scoaterii religiei din școli.
După eliberare, a revenit la schitul Brădicești, fiind hirotonit preot pe
7 octombrie 1955 de către episcopul Teofil, pe când era ierarh la Roman.
Legătura cu acesta s-a dovedit decisivă în parcursul său duhovnicesc.
În 1957, părintele Mina Dobzeu s-a înscris la Facultatea de Teologie din
București, dar în 1959 a fost exmatriculat și scos din monahism din cauza
atitudinii sale critice față de decretul 410/1959 de desființare a mănăstirilor.
În urma acestei poziții, a fost arestat la 13 octombrie 1959 și condamnat, pe
11 februarie 1960, de către Tribunalul Militar București la 7 ani de închisoare.
După condamnare a ajuns la închisoarea Jilava, unde la 15 martie 1960 l-a
botezat pe Nicolae Steinhardt, în celula 18 reduit.
Iată cum descria viitorul monah Nicolae de la Rohia botezul săvârșit de
părintele Mina Dobzeu: „Doi dintre deţinuţi, complici, trec în dreptul vizetei,
s-o astupe. S-ar putea în orice clipă să vină gardianul să se uite, dar acum când
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celulele, pe rând, sunt scoase la plimbare ori aduse înapoi, e puţin probabil. La
repezeală – dar cu acea iscusinţă preoţească unde iuţeala nu stânjenește dicţia
deslușită – părintele Mina rostește cuvintele trebuincioase, mă înseamnă cu
semnul crucii, îmi toarnă pe cap și pe umeri tot conţinutul ibricului (căniţa e
un fel de ibric bont) și mă botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh. De spovedit, m-am spovedit sumar: botezul șterge toate păcatele. Mă
nasc din nou, din apă viermănoasă și din duh rapid.
Trecem apoi, oarecum liniștiţi, oarecum ușuraţi – hoţul care nu-i prins
în fapt e om cinstit – la patul unuia din preoţii greco-catolici: e lângă tinetă și
balie (am coborât cu toţii de la cucurigu), și acolo recit crezul (ortodox), după
cum fusese stabilit. Reînnoiesc făgăduinţa de a nu uita că am fost botezat sub
pecetea ecumenismului. Gata”.
O evocare emoționantă a botezului este relatată și de părintele Mina
Dobzeu, care, alături de pasul decisiv al încreștinării, a mai avut și un alt rol
providențial în viața lui Nicolae Steinhardt, îndrumându-l spre Arhiepiscopul
Teofil și episcopul vicar Iustinian Chira, care l-au primit la mănăstirea
Rohia.
„După ce ne-am cunoscut mai bine, s-a creat între noi o bună prietenie
și am putut să-l cunosc și după nume. Era domnul Nicolae Steinhardt, un
om respectuos și cu bune maniere. Făcea parte din grupul de scriitori din
București printre care era domnul Constantin Noica, Alexandru Paleologu,
Sergiu Al. George etc. Dintre aceștia numai el era evreu. […]
Fără primejdia de a mă lăuda trebuie să spun că acolo, pe cât mi-a ajutat
harul lui Dumnezeu, îi mai ajutam pe deţinuții bolnavi, le făceam masaje, câte
o frecție, mă aflam la căpătâiul lor. De altfel, pe unde am fost – fie în coloniile
de muncă, fie în închisorile în care am stat – eu eram preotul garnizoanei.
La dorința lui, fără zăbavă i-am administrat botezul cu formula rostită:
Se botează robul lui Dumnezeu Nicolae, în numele Tatalui – Amin, și al Fiului
– Amin, și al Sfântului Duh – Amin.
Curând după botez, la 11 martie 1961, ne-am despărțit și nu ne-am mai
întâlnit decât în anul 1964, anul eliberării noastre, la penitenciarul Gherla.
Doream să ne întâlnim și în alte condiții.
Eram la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Huși, unde mi-a
făcut o vizită și unde ar fi dorit să rămână. Însă n-am găsit înțelegere din
partea chiriarhului. L-am îndrumat să meargă la I. P. S. Teofil și P. S. Justinian
de la Cluj”.
Până la eliberarea din 1964 din penitenciarul Gherla, părintele Mina
Dobzeu a trecut prin coloniile de muncă Ostrov, Giurgeni și Peripava.
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După acest moment, a fost primit de către episcopul Clujului, Teofil
Herineanu, cel care-l hirotonise în 1955, pe când păstorea eparhia Romanului,
și numit, începând cu 1 octombrie 1962, în parohia Jimbor, cu filia Buza Cătun,
județul Bistrița-Năsăud. În cei cinci ani cât a slujit pe meleaguri bistrițene,
părintele Mina Dobzeu s-a dăruit pe deplin păstoririi credincioșilor, reușind,
cu mijloace materiale precare, să ridice o biserică nouă în filia Buza Cătun.
În 1969 el s-a transferat la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din
Huși, unde viețuiește și în prezent. În 1971 părintele Mina Dobzeu și-a finalizat
studiile începute în 1957 la Facultatea de Teologie din București, iar în perioada
1978-1988 a fost numit stareț al mănăstirii din Huși. Poziția sa anticomunistă și
mărturisirea fermă a credinței creștine l-au adus din nou în conflict cu regimul
comunist, fiind arestat pentru 8 luni, în 1988, deoarece i-a trimis 7 scrisoriprotest lui Nicolae Ceaușeșcu, în care critica ateismul agresiv al regimului.
După revoluția din decembrie 1989, părintele Mina Dobzeu a fost numit
consilier cultural al Episcopiei Hușilor, funcție pe care a ocupat-o în perioada
1996-2002. În octombrie 2017 a primit distincția „Crucea Moldavă” din partea
mitropolitului Moldovei, pentru întreaga sa viața jertfită în slujba Bisericii.
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Dorobanțu Nicolae Nil

D

orobanțu Nicolae s-a născut la 1 august
1920, în satul Crainici, comuna Bala,
Mehedinți. A urmat școala primară în localitatea natală și București, apoi Colegiul Sfântul
Sava din capitală și Liceul Militar „Alexandru
Sturza”. Admis la Școala Militară de Ofițeri de
Infanterie, în 1942 a devenit ofițer activ cu gradul de sublocotenent, la Vânători de Munte.
Pentru că a refuzat să lupte în război și
a renunțat la haina militară, a fost reclamat
Siguranței Naționale pentru dezertare. A
scăpat totuși de pedeapsa Curții Marțiale,
fiind trecut în rezervă în 1942. A fost admis
la Politehnică, Facultatea de Silvicultură și în
1943 s-a înscris și la cursurile Facultății de
Teologie din București. În paralel, a urmat și Facultatea de Filosofie și Litere
(a obținut licența în 1948) și Facultatea de Drept. L-a cunoscut la Sâmbăta de
Sus pe părintele Arsenie Boca, cel care a avut un rol însemnat în apropierea
tânărului Nicolae Dorobanțu de teologie. În 1946 a intrat ca frate în Mănăstirea
Radu Vodă, avându-i duhovnici pe Gala Galaction și Benedict Ghiuș, iar un
an mai târziu a fost tuns în monahism, luând numele Nichifor. Tot atunci
a obținut licența în Teologie și s-a înscris la cursurile doctorale ale aceleiași
facultăți cu o teză despre „Teoria Logosului întrupat în viața duhovnicească
la părintele Dumitru Stăniloae”. Pasionat de cercetări etnologice, a făcut parte
din colectivul coordonat de Mihail Ralea și Henry Stahl trimis pentru anchete
în mediul rural. Din anul 1948 datează apropierea de părintele Ioan Iovan
de la Vladimirești, mănăstire unde revine constant. În 1949 a fost hirotonit
ieromonah și peste câteva luni hirotesit duhovnic al Mănăstirii Buluc. În
același an a fost numit profesor și pedagog la Școala de cântăreți a Episcopiei
Dunării de Jos. La scurt timp a fost repartizat la Schitul Mușunoaiele și apoi la
Mănăstirea Sihastru, Schitul Sfântul Ioan din Panciu. În 1950 a fost ales stareț
al Schitului Tarnița. Din acel moment, a fost chemat să predice la foarte multe
mănăstiri (Sihastru, Mușunoaiele, Trotușanu, Bistrița, Secu, Agapia, Văratec,
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Sihăstria, Durău,Tarnița etc.) făcând misiune și impresionând prin harisma
prezenței sale: „Predicam ore întregi desculț, cu crucea în mână, cu capul gol,
încins cu o funie, prin sate și orașe”. În 1951 a părăsit Schitul Tarcău din Neamț
și tot atunci a fost numit profesor și director de studii la Mănăstirea Văratec.
După numai un an a fost trimis duhovnic la Mănăstirea Măgura Ocnei. A fost
tuns în schima mare de ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor la recomandarea
părintelui Benedict Ghiuș pe 5 august 1952, luând numele de Nil. În 1953 a
fost închinoviat la Mănăstirea Râmeți și tot în același an la Mănăstirea Nicula.
Episcopul Romanului din acea perioadă, Teofil Herineanu îi scria episcopului
de la Cluj, Nicolae Colan despre ieroschimonahul Nil Dorobanțu cu ocazia
transferului acestuia în Transilvania: „Sub raport material este complet și pururi
dezinteresat. Duce o viață austeră, din punct de vedere al plăcerilor mesei și
a odihnei. Nu se dă îndărăt de la nici o privațiune. Râvna sa mereu trează și
aprinsă, are nevoie de stăvilarul prudenței, spre a nu cădea într-o exaltare certată
cu rațiunea și cu bunul simț. [...] Pe scurt, ar putea fi caracterizat în termeni
biblici (Matei 10, 6): are foarte mult din inocența porumbelului și prea puțin
din prudența șarpelui. Totuși supravegheat îndeaproape și nepermițându-i-se
să facă nimic fără avizul superiorilor, poate fi de folos Bisericii prin cultura ce
o posedă, fiind licențiat în filosofie și teologie”.
Despre scurta sa experiență ca monah în cadrul Arhiepiscopiei Clujului,
ieroschimonahul Nil mărturisea în autobiografia sa: „La Nicula în predică am
fost condus de Hristos că pe unde am fost, El a lucrat în urmă zid și suflet”.
Pentru că autoritățile erau tot mai alarmate de popularitatea părintelui, s-au
făcut presiuni ca acesta să părăsească mănăstirea clujeană. A fost trimis la
Schitul Izbuc-Vișeu și la Schitul Bogâltin, Timiș. S-a reîntors după puțin timp
în Episcopia Romanului, fiind reprimit de episcopul Herineanu, însă la scurt
timp, în 1954 a fost arestat pentru 38 de zile. Revenit din detenție, a fost pus
stareț la Schitul Nechit. După ce se constată că a dat săracilor toată rezerva de
hrană a mănăstirii a fost alungat de aici. Imaginea sa de mare duhovnic a rămas
însă neafectată de aceste întâmplări. Căutat de foarte mulți credincioși, obișnuia
să poarte mereu la el într-un sac toate cele necesare Sfintei Împărtășanii. Din
acest motiv se spunea că „Părintele Nil umblă cu Biserica în spate”.
Pe 3 ianuarie 1956 a fost din nou arestat și acuzat de agitație publică. A
intrat în celulă cântând „Hristos a înviat!”. La proces a avut următorul dialog cu
procurorul de caz: „- Cu cine ai avut legături? - Cu Hristos!”. Ieroschimonahul
Nil a povestit în autobiografia sa pătimirile din închisorile comuniste: „Eu miam luat antimisele, potirul, Sfântul și Marele Mir, Tainele Sfinte sub mantie.
Dar m-au întins la pământ ca pe Hristos pe Cruce, mi-au rupt veșmintele
ca hienele și mi-au întins toate oasele. Am scăpat gol, am pus mâna pe potir
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și pe Sfintele Taine, să nu le las, dar vreo 20 de călăi au sărit pe mine, m-au
maltratat și mi le-au luat. Nu știu de unde aveau atâta putere. Mi s-a însângerat
inima, când am văzut că taie antimisele, că scot Sfintele moaște din ele ca să
le analizeze la laboratoarele lor chimice, să vadă dacă n-ar fi farmece cu care
înșel poporul, de vine în număr așa de mare după mine”. Colegii săi de celulă
au confirmat că într-adevăr Nil a intrat în pușcărie cu fărâme de prescură, pe
care a folosit-o pentru a împărtăși pe cât mai mulți deținuți. Considerat nebun
de autorități, a fost internat la spitalul de psihiatrie.
Eliberat pe 5 mai 1956, s-a reîntors la Schitul Nechit de unde a fost
caterisit. S-a retras la casa părinților, așteptând îndreptarea situației sale și
trăind asemeni unui ascet: „În toată perioada cât am stat ascuns, aproape 14
ani, am studiat intens, m-am documentat multilateral, am citit cărți teologice
și profane, reviste de știință și tehnică și am scris foarte mult. Am postit, am
stat în frig și în foame, în sete și golătate, în mare însingurare, într-un coteț
de porci și găini”. În 1964 a bătut la ușile tuturor mănăstirilor și episcopiilor
din țară, dar nu a fost primit nicăieri de frica apariției unui fenomen de tip
„Maglavit” în jurul său.
În 1970 a fost din nou arestat, dar eliberat la scurtă vreme, considerânduse că deși „este puternic îndoctrinat mistic, nu rezultă că sub această mască
să desfășoare activitate ostilă”. În 1971 într-o notă informativă a Securității
s-a propus următoarea strategie care să-i afecteze popularitatea în rândul
credincioșilor: „menținerea dementului în baza de lucru și contact pentru
influențare și compromitere față de credincioși”. În 27 martie 1977 s-a stins
din viață la 56 de ani, fiind îngropat în satul natal, Crainici, Mehedinți.
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Dragotă Valer

V

aler Dragotă s-a născut la 2 mai 1905 în familia lui Teodor și Maria (născută Șeran)
de profesie agricultori din localitatea clujeană
Viișoara. După școala primară din satul natal
(1912-1916), a urmat liceul din Turda pe care
l-a absolvit în 1925 cu distincţia „cum laude”.
În același an se înscrie la Academia Teologică
Ortodoxă din Cluj. Din 1929, după absolvirea
Academiei și până în 1931 a ocupat postul de
administrator al internatului Seminarului Ortodox clujean. S-a căsătorit cu Eugenia Lacovici, originară din Cernăuți, în data de 8 aprilie
1931, împreună cu care a avut doi copii. Preoteasa Eugenia nu a supraviețuit însă ultimei
nașteri, astfel încât grija creșterii celor doi copii a fost luată de părintele Valer, rămas văduv până la sfârșitul vieții.
La 22 aprilie 1931 a fost hirotonit preot în catedrala din Cluj de către
episcopul Nicolae Ivan. Până în 1934 preotul Valer Dragotă slujește ca paroh la
Valea Largă - Protopopiatul Luduș. Între 1934-1952 este transferat la parohia
Decea Mureșului-Protopopiatul Aiud. Aici va amenaja o capelă în localul
fostei școli confesionale.
În perioada interbelică preotul Valer Dragotă a intrat în rândurile Mișcării
legionare. În contextul răzbunării politice ordonate de regele Carol al II-lea,
după uciderea lui Armand Călinescu, este cercetat de justiţia militară, însă
din lipsă de probe cazul său este clasat. În februarie-aprilie 1941, la ordinul
subsecretarului de stat de la culte, este cercetat de justiţia militară pentru
participare la rebeliune, însă dosarul său este din nou clasat.
În 1949 începe ridicarea noii biserici din zid cu hramul „Înălţarea Domnului”,
lucrare binecuvântată un an mai târziu de către episcopul clujean Nicolae Colan.
Noul context politic nu îi permite însă să ducă la bun sfârșit această lucrare. După
instalarea regimului comunist a fost urmărit de Securitate, fapt ce l-a determinat
să-și ascundă o parte din bogata sa bibliotecă într-o încăpere zidită pe timp de
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noapte cu propria mână în localul bisericii din
Decea1. Suspectat de „manifestări dușmănoase”,
la 15 aprilie 1952 este arestat, apoi anchetat
de Securitatea din Cluj. Inițial, s-a intenţionat
trimiterea lui în justiţie, însă din lipsă de probe i
se dă o decizie de colonie de muncă pe o perioadă
de 24 de luni. Muncește la Chirnogi (septembrie
1952), Bicaz (martie 1953), Borzești (septembrie
1953) și Onești (martie 1954). La 28 iunie 1954
este eliberat, dar trimis în domiciliu obligatoriu
pentru 12 luni la Fundata, raionul Slobozia. Un an
mai târziu primește alte 24 de luni tot la Fundata,
unde însă slujește ca preot. Apoi, domiciliul
obligatoriu îi este prelungit cu alte 36 de luni prin
rezoluţia generalului de securitate Gheorghe
Pintilie. Deoarece la Fundata avusese relaţii cu foști legionari, la 1 august 1958 i
se modifică statutul juridic, prin trimiterea în lagăr de muncă pentru 24 de luni.
În septembrie 1958 este trimis în lagărul de la Culmea, apoi un an mai târziu la
Periprava, unde este anchetat din nou. Odată cu mutarea la Culmea nu i se mai
permite să slujească. Deoarece nu fusese pedepsit disciplinar și avea o stare de
sănătate precară, la 20 septembrie 1960, comisia M. A. I. decide eliberarea sa.
Părintele Valer Dragotă se întoarce la Viișoara, unde este urmărit în continuare
de Securitate. În mai 1961 a fost reprimit în rândul clerului, fiind numit paroh la
Jichișul de Sus-Protopopiatul Dej. Activitatea sa pastorală deosebită l-a determinat
pe arhiepiscopul Teofil Herineanu (este cunoscut faptul că arhiereul clujean era
extrem de riguros în acordarea unor distincții) să nu țină seama de avizele negative
ale puterii politice și să îi acorde în decembrie 1964 părintelui Valer distincția de
iconom cu drept de a purta brâu roșu. În luna mai 1968 părintele iconom Valer
Dragotă s-a pensionat.
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morală a acestui slujitor al altarului ce s-a adresat direct de la amvon avertizându-și
parohienii de implicațiile nefaste aduse de regimul comunist ce urmărea „răsturnarea tradițiilor noastre creștine și românești...”.
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Făgețeanu Alexandru Adrian

A

drian Făgețeanu s-a născut pe 16 noiembrie 1912 în Deleni, Cernăuți, în familia
preotului Mihai Făgețeanu, primind la botez
numele Alexandru. După absolvirea Liceului
„Aron Pumnul” din Cernăuți, s-a înscris la
Facultatea de Drept din orașul bucovinean. În
timpul studenției, Alexandru Făgețeanu s-a implicat activ în viața culturală și politică, înscriindu-se în Asociația Cultural-Națională „Junimea”, și participând la congresele studențești
de la Sibiu, Brașov și Craiova. De asemenea,
s-a apropiat de Mișcarea Legionară, fără a se
înscrie efectiv în rândurile acesteia.
După absolvirea facultății, Alexandru
Făgețeanu a plecat la Fălticeni, unde unchiul
său avea o funcție importantă în poliție, ca să-și facă stagiul în avocatură în
cadrul baroului Baia. Nu s-a adaptat vieţii de avocat stagiar și atunci a preferat
să dea concurs pentru unul din posturile din Ministerul de Interne. A reușit
printre primii și a cerut să fie numit într-un post în orașul Fălticeni. A fost
comisar la Biroul Administrativ, a trecut apoi la Judiciar, pentru ca în 1939 să
fie numit șeful biroului de Siguranţă, unde a lucrat până în anul 1941.
Deși a rămas simpatizant legionar, Alexandru Făgețeanu nu s-a înscris
în organizația legionară cât a fost polițist, deoarece obligațiile de serviciu îi
interziceau acest lucru. Însă nici după instaurarea regimului antonescianolegionar în septembrie 1940 nu a făcut acest gest.
În timpul desfășurării rebeliunii, a primit ordin de la subprefectul
legionar să reţină în cadrul secţiei un număr de cadre de poliţie, fapt care a
constituit motivul pentru arestarea și trimiterea sa în judecată pentru motivul
de „acte pregătitoare la rebeliune”. Pentru aceasta, el a fost condamnat de
Tribunalul Militar al Corpului 4 Armata Iași, prin sentinţa 68 din 17 februarie
1941, la cinci ani de închisoare corecţională. A fost închis până în iunie 1941,
trecând prin închisoarea militară A.C.A., Galata, Văcărești și Brașov. În urma
cunoscutului decret al lui Antonescu prin care deținuții politici aveau șansa
170

Biografii

să scape de închisoare luptând în linia întâi, Făgeţeanu a ales să plece pe front.
A fost rănit grav la Stalingrad (la un pas de moarte) și a revenit în ţară, fiind
internat în lagărul de la Târgu Jiu, de unde s-a eliberat în 1943.
Experiența traumatică a războiului l-a determinat pe Alexandru Făgețeanu
să-și redescopere credința. Asfel, imediat după eliberare a plecat la Cernăuți,
unde s-a înscris la Facultatea de Teologie. De asemenea, s-a apropiat de
mănăstirea Putna, unde a fost tuns în monahism în 1943, primind numele de
Adrian. Perioada studiilor nu a fost deloc una lipsită de griji. În fața înaintării
sovietice, universitatea cernăuţeană a fost evacuată, iar Făgeţeanu s-a retras la
Râmnicu Vâlcea, de unde a revenit la studii în momentul în care noul sediu
al Facultăţii de Teologie s-a stabilit la Suceava. În vara anului 1945, monahul
Adrian a fost arestat de autorităţi pentru activitatea sa de poliţist și internat în
lagărul de la Slobozia-Ialomița, de unde s-a eliberat în august 1946. Reîntors
la Universitate, a găsit-o sub asediul forţelor „democratice” comuniste. Abia
în aceste momente grele s-a produs înregimentarea lui Făgeţeanu în mișcarea
legionară, prin înfiinţarea, împreună cu alţi doi colegi, a unui cuib, „Reînvierea”,
care-și propunea să lupte împotriva comunismului și se opunea îndemnurilor
făcute de unii lideri legionari de a găsi un modus vivendi cu noua putere. În
același timp, îndemna și alţi studenţi să se implice în lupta anticomunistă.
În februarie 1947, după absolvirea Teologiei, Adrian Făgeţeanu a plecat
la București ca să studieze filosofia. În lipsa unor mijloace materiale, a urmat
cursurile acestei facultăţi până în iunie. La facultate l-a întâlnit pe Danciu
Agenor, tânăr legionar convertit mai târziu la catolicism, cu care a purtat
numeroase discuţii despre rolul religiei și misiunea preoţilor și credincioșilor
în rezistenţa împotriva comunismului. Eșecurile succesive ale luptei politice
împotriva comunismului îl făcuseră pe Făgeţeanu să fie tot mai convins că
doar religia poate fi acel element capabil să asigure supravieţuirea individului
în mediul social din ce în ce mai sufocant, iar aceste discuţii îi întăreau
convingerea. În iunie, primind acceptul stareţului Vasile Vasilache să locuiască
la mănăstirea Antim, părintele Făgeţeanu asistă la celebrele conferinţe ale
„Rugului Aprins” unde l-a cunoscut pe Sandu Tudor, care avea să exercite
asupra lui o influenţă covârșitoare, convingându-l „că singura posibilitate
de a lupta împotriva concepțiilor materialiste este cea pe plan religios, iar în
cadrul bisericii cea mai bună pregătire pentru o astfel de luptă se poate face în
monahism”.
În iulie 1947 a participat la retragerea de o lună pe care Sandu Tudor a
organizat-o la Govora. Cum încă din martie 1947 Părintele Făgeţeanu primise
acceptul din partea Mitropoliei Bucovinei să se transfere la mănăstirea Govora,
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a ales în urma acestei experienţe să renunţe la facultate și să se stabilească la
mănăstire începând cu data de 14 octombrie 1947.
La Govora a stat în preajma stareţului Gherasim Bica, zăbovind până în
martie 1950, când a răspuns chemării lui Sandu Tudor de a veni la schitul
Crasna, unde fostul ziarist intenţiona să creeze o mănăstire de monahi
intelectuali „pentru a-i pregăti în scopul luptei pentru combaterea concepţiei
materialiste”.
Din păcate, visul lui Sandu Tudor a fost întrerupt brutal de intervenţia
Securităţii, care l-a arestat în iulie 1950. Adrian Făgeţeanu împărtășea aceeași
soartă în luna decembrie, fiind depus iniţial la închisoarea Făgăraș, de unde a
fost transferat după o lună și jumătate la Jilava.
Anchetat pentru reținerea celor 11 presupuși simpatizanți comuniști în
timpul rebeliunii legionare, Adrian Făgețeanu a fost condamnat prin sentința
din 31 martie 1952 la 8 ani temniță grea.
De la Jilava, în mai 1952, Părintele Făgeţeanu a fost transferat la Canal,
unde a cunoscut mai mulţi legionari pe care i-a îndemnat să apuce calea
monahismului. În 1953 a ajuns la Aiud, pentru ca în iunie 1954 să revină la
Făgăraș. În final, a fost transferat la Jilava, de unde s-a eliberat pe 28 septembrie
1956.
Părintele Adrian Făgețeanu a dorit să revină la mănăstirea Antim, dar
a fost împiedicat de către Securitate. Astfel s-a îndreptat spre mănăstirea
Lainici. În acest timp, a făcut călătorii la mănăstirile Slatina și Rarău, precum
și la București, unde a luat legătura cu vechii prieteni din grupul „Rugul
Aprins” și cu foști tovarăși de detenţie care se hotărâseră să apuce calea
monahismului. În tot timpul până la următoarea arestare, părintele Făgeţeanu
a militat pentru întărirea credinţei și atragerea de noi oameni spre monahism,
motivând că „toate cazematele sunt cucerite, singura posibilitate de a lupta
este în cadrul bisericii”, iar „otrava materialismului” trebuia împiedicată să se
răspândească.
Întâlnindu-l la Rarău pe Sandu Tudor, devenit ieroschimonahul Daniil,
acesta l-a convins pe Părintele Adrian să se stabilească la mănăstirea Slatina,
unde însă nu a mai ajuns fiindcă a fost arestat în ziua de 25 februarie 1958 și
depus pentru anchetă la penitenciarul Suceava.
În urma anchetelor violente de la Suceava și București, părintele Adrian
Făgețeanu a fost pus sub învinuire pe 1 septembrie 1958, fiind considerat, întrun mod cu totul abuziv, conducătorul rebeliunii din Fălticeni. Prin sentința
125/1958 a Tribunalului Militar București a fost condamnat la 20 de ani
muncă silnică. Hotărârea a rămas definitivă și după judecarea recursului din
21 ianuarie 1959.
172

Biografii

Majoritatea anilor de detenţie i-a petrecut la închisoarea Aiud, unde, în
pofida torturilor la care a fost supus, L-a mărturisit permanent pe Hristos
celorlalți deținuți. După eliberarea din 1964, părintele Adrian Făgețeanu a
încercat să revină în viața monahală. Lovindu-se de refuzul autorităților, a fost
primit de către episcopul Teofil Herineanu, care l-a numit paroh la Filea de
Jos, începând cu 1 septembrie 1967. I-a urmat în slujire colegului de suferință
din temnița Aiudului, părintele Arsenie Papacioc, care a fost paroh la Filea de
Jos între 1965 și 1967.
În iulie 1969 părintele Adrian Făgețeanu a fost numit paroh la fosta
mănăstire Piatra Fântânele, desființată în urma decretului 410/1959, unde a
slujit timp de patru ani, până în iulie 1973. De aici a plecat, șicanat de către
Securitate, la mănăstirea Cheia, iar de acolo la schitul Locurele, de lângă
mănăstirea Lainici. Mai târziu, a revenit la mănăstirea Antim, iar în 2003 s-a
retras la schitul Locurele, unde a trecut la Domnul pe 27 septembrie 2011.
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Fărcaș(iu) Aurel

A

urel Fărcaș(iu) s-a născut la 11 martie 1908 în Chiuza, județul BistrițaNăsăud. După absolvirea Seminarului Teologic din Gherla, în 1930, a
fost numit, în noiembrie 1932, preot pe seama parohiei Puini (județul Cluj).
În februarie 1934 s-a transferat în parohia Lacu, iar din octombrie 1938 în
parohia Nima. Doi ani mai târziu, în octombrie 1940, Aurel Fărcaș(iu) a ajuns
preot în Silivașu de Câmpie, unde a slujit mai puțin de un an, pentru că în
noiembrie 1941 s-a transferat la Rădăuți. A rămas în Bucovina până în aprilie 1944, când ajunge preot la Sibiu. În februarie 1946 s-a întors în eparhia
Clujului, fiind numit preot în parohia Fundătura. Pe când slujea aici a fost
arestat de către Securitate la 27 martie 1950. Nu se cunosc motivele arestării,
condamnarea și locurile unde a executat detenția, neexistând în acest sens
nicio informație în fișele matricole penale sau în dosarele Securității. Singurul
document găsit care atestă detenția sa este o cerere a protopopului de Gherla
către Preasfințitul Nicolae Colan, în care se solicita acordarea unui ajutor financiar familiei preotului arestat: „Având în vedere că numitul are trei copii
în școală și unul de 2 ani acasă fără niciun mijloc de trai, propun să-i fie ajutorată soția din fondurile Eparhiale cu o sumă oarecare de bani, sau să se ceară
Onor. Minister al Cultelor aprobarea de a i se plăti salariul până la clarificarea
situației prin condamnare ori punerea în libertate”. În aprilie 1958 îl regăsim
pe preotul Aurel Fărcaș(iu) în Fundătura, iar de la 1 martie 1963 la Sânpaul,
Huedin.
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Felea Ilarion

I

larion Felea s-a născut la 21 martie 1903 în
numeroasa familie a preotului Ioan Felea din
localitatea hunedoreană Valea Bradului. După
școala primară din satul natal, tânărul Felea
a urmat Gimnaziul din Brad (1918), Liceul
„Andrei Șaguna” din Brașov, respectiv Liceul
„Moise Nicoară” din Arad, unde a obţinut bacalaureatul. În 1922 s-a înscris la Academia Teologică din Sibiu, pe care a absolvit-o în 1926.
A continuat să se perfecţioneze, Felea urmând
Facultatea de Litere și Filozofie din Cluj (19271929) și Facultatea de Teologie din București,
unde a obţinut licenţa (1932), apoi doctoratul
(1939).
În 1927 a fost suplinitor la Liceul „Avram
Iancu” din Brad, iar la 26 iulie 1927, în capela reședinţei mitropolitane din
Sibiu, a primit darul preoţiei din mâinile Mitropolitului Nicolae Bălan al
Ardealului. A ajuns preot în satul natal, unde a slujit vreme de trei ani. Aici
s-a format ca preot și a acumulat experienţă, înţelegând și alinând durerile
sufletești ale credincioșilor de la sat. La 31 august 1930 a fost ales preot pentru
Parohia Arad-Șega. Aici, timp de nouă ani, a construit o biserică de zid și o
comunitate de creștini.
În 1937 ajunge suplinitor la Catedra de Dogmatică a Academiei Teologice
din Cluj. Un an mai târziu, este chemat de către Episcopul Andrei Magieru ca
profesor titular de Dogmatică, Apologetică și Mistică la Academia teologică din
Arad. Pentru o perioadă a predat Morală și Omiletică. Apreciat mult de către
chiriarhul arădean, pentru capacitatea misionară, pastorală și învăţătorească,
la 1 iunie 1939 preotul Felea este transferat la Parohia Arad-Centru, Catedrala
eparhială.
Alături de misiunea pastorală și învăţătorească, preotul Felea este însărcinat
de către chiriarh cu misiunea publicistică, în calitate de director al foii eparhiale
„Biserica și Școala”. Se dovedește un slujitor dedicat, după cum arată în jurnalul
său când relatează despre slujba de Înviere din anul 1944 (16 aprilie): „S-a
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dat alarma. De teama bombardamentelor anglo-americane, poporul a părăsit
catedrala în proporţie de patru cincimi, împreună cu corul. A rămas clerul de
altar, îngenuncheat în rugăciune-moment neuitat de rugăciune. După o mică
pauză Liturghia a continuat până la capăt deși alarma a ţinut de la ora 11 la 12.30.
[...] Au fost Paști unice, cu alarmă în nopţile și înainte și după Înviere”. Deși nu
și-a dorit să se angreneze în vâltoarea scenei politice a României, părintele Felea
a intrat în organizaţia legionară, în urma presiunilor exercitate de către cei care
deţineau puterea politică în toamna anului 1940.
Preotul Felea a acceptat să intre în Legiune, după cum avea să spună într-o
declaraţie din 1949, „la stăruinţa unor prieteni și mai ales cu intenţia de a se
folosi de prestigiul meu spre a opri greșelile pe care le făceau atunci legionarii”.
De altfel, fiind prea ocupat cu slujirea la Catedrală și activitatea didactică de la
Academie, părintele Felea nici nu a activat, după cum spunea: „Nu am depus
nici o activitate legionară. Speram să-mi spun cuvântul în privinţa intrărilor
și jafurilor de prin case, dar n-am avut nici un prilej, nici cui să-i vorbesc”.
De asemenea, nu a participat la rebeliune, considerată de el „actul care m-a
despărţit total și definitiv de mișcarea legionară; violenţele și omorurile pe
care le-au făcut legionarii, pe care un preot nu le poate aproba, m-au dezgustat
de toată acţiunea”.
Cu toate acestea, este cercetat de către organele antonesciene și permanent
suspectat de o posibilă activitate legionară. „Din motive de siguranţă de stat”,
în noaptea de 7 spre 8 martie 1945 este arestat de Siguranţa din Arad. Desigur
că măsura viza un gest de intimidare la adresa Episcopului Andrei Magieru.
La 30 martie, părintele Felea este internat în lagărul de la Caracal. El trimite
un memoriu către Ministerul Afacerilor Interne, prin care arată că nu a fost
legionar, desigur în sensul activismului.
La 15 august 1945 este eliberat, apoi filat permanent de Siguranţă. Este
văzut ca un potenţial dușman al regimului. Cu toate acestea, Episcopul Andrei
îl apreciază în continuare, când îl reîncadrează ca slujitor la catedrală sau când
îl numește rector al Academiei teologice (1 iulie 1947-1948). Deseori, Părintele
Felea este denunţat la Siguranţă pentru predici interpretate ca rostiri împotriva
regimului. De pildă, la 7 septembrie 1947, cu prilejul sfinţirii troiţei de la
Șepreuș, spusele părintelui Felea sunt interpretate exagerat: „S-a manifestat, prin
cuvântarea sa, contra actualului regim, îndemnând populaţia la solidarizare în
jurul Bisericii, arătând că în toate timpurile grele, ca și azi, Biserica a fost și este
aceea care nu s-a abătut nici un moment de la tradiţia sa”.
În anul următor, 1948, el luptă alături de Episcopul Andrei pentru păstrarea
foii eparhiale „Biserica și Școala” și a Academiei teologice. Reușește să obţină doar
înfiinţarea Centrului de Îndrumări Misionare, a cărei conducere o primește de
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la Episcopul Andrei. Totodată, îl susţine pe chiriarh în efortul de iniţiere a unui
proces de catehizare în fiecare parohie din Eparhia Aradului. Pentru acestea,
părintele Felea devine un indezirabil al regimului comunist. Văzut ca lider al
preoţimii arădene, în toamna anului 1948 i se propune să pună bazele unei
organizaţii preoţești, care să-i ajute pe cei din închisori și care să lupte împotriva
regimului, afiliată mișcării lui Gligor Cantemir, fost legionar. Documentele
Securităţii oferă indicii că astfel de propuneri făcute preoţilor, și nu numai, în
anul 1948, de multe ori își aveau originea în provocările Siguranţei, prin agenţii
săi. Părintele Felea răspunde: „Cine se mai ocupă cu Mișcarea legionară este
un nebun și un măgar, deoarece se dă orbește și prostește în mâinile Siguranţei
Statului și, fără să-i fie cuiva de folos, pierde totul”. Acest contact avea să-i fie
fatal. În noaptea de 5 spre 6 ianuarie 1949, părintele Felea a fost arestat.
În anchetă a negat orice legătură cu vreo organizaţie anticomunistă
și legionară. Prin Sentinţa nr. 1650 din 24 octombrie 1949 a Tribunalului
Militar Timișoara a fost condamnat la 1 an închisoare corecţională, pentru
„omisiune de denunţ”. Episcopul Andrei intervine la Patriarhul Justinian,
pentru eliberarea lui. La rândul său, Patriarhul Justinian intervine la ministrul
Afacerilor Interne. Ministrul Teohari Georgescu va răspunde ministrului
cultelor: „Nu poate fi pus în libertate sub nici un motiv, fiind legionar activist”.
La 7 ianuarie 1950, părintele Felea este eliberat de la Aiud. Revine la Arad,
unde Episcopul Andrei îl reîncadrează ca slujitor la Catedrală, deși nu avea
recunoașterea Ministerului Cultelor. Părintele Felea slujește, mărturisește,
cuminecă și catehizează permanent. Este urmărit de Securitate, dar apreciat
de informatori: „Se bucură de autoritate deosebită în faţa preoţimii, ca o figură
de preot necompromis. [...] Se ferește de orice discuţie cu caracter politic”.
La 25 septembrie 1958 este arestat din nou. Este implicat într-un scenariu al
Securităţii cu caracter ideologic, legionar, ca parte a unei așa-zise conspiraţii
împotriva regimului. Prin Sentinţa nr. 347 din 14 martie 1959 a Tribunalului
Militar Cluj este condamnat la 20 ani temniţă grea, pentru „activitate intensă
contra clasei muncitoare” și alţi 20 ani pentru „uneltire contra ordinii sociale”.
După anchetele de la Ministerul Afacerilor Interne, este transferat la Gherla,
apoi la Aiud (februarie 1960). Refuză să participe la reeducare. La 18 septembrie
1961, trece la cele veșnice din temniţa Aiudului.
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Filipașcu Alexandru

P

rofesorul Alexandru Filipașcu s-a născut
la 20 aprilie 1902 în comuna Petrova din
judeţul Maramureș. Provenit dintr-o familie
greco-catolică, Alexandru Filipașcu a studiat la
Liceul Piariștilor din Sighet (clasele I-IV), clasele V-VIII urmându-le la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuș-Bihor, unde și-a luat examenul
de maturitate în anul 1920. În octombrie 1920
a fost trimis ca bursier la Universitatea Lateranensă din Roma, unde a urmat cursuri de
filosofie și teologie, absolvind ambele specializări în iulie 1923. Au urmat alte specializări la
universităţile din München, Paris, Viena și un
doctorat în teologie susţinut la Lvov (1928).
După încheierea studiilor, Alexandru
Filipașcu s-a căsătorit, în iunie 1929, cu Livia Buzilă, fiica preotului grecocatolic Ștefan Buzilă din Poiana Ilvei, fiind hirotonit preot de către episcopul
Iuliu Hossu la data de 8 septembrie 1929. Contextul a făcut ca activitatea sa de
preot să fie mai puţin intensă decât cea didactică și știinţifică. Între anii 1923 și
1925 a funcţionat ca profesor la Școala Normală de Băieţi și Liceul Vesselenyi
din Zalău, iar între 1925 și 1928 a lucrat ca profesor la gimnaziul și Școala de
Arte și Meserii din Vișeul de Sus, pentru ca în anul 1929 să fie numit profesor
la Sighet, unde a activat până la data de 30 august 1940, când nord-vestul
Ardealului a fost ocupat de către Ungaria horthystă.
Urmând tradiţia preoţilor din Ardeal, fie ortodocși, fie greco-catolici, de a
se implica în viaţa politică, Alexandru Filipașcu s-a înscris în Partidul Naţional
Ţărănesc. De altfel, conform informaţiilor deţinute de Securitate, un frate al său
a fost deputat ţărănist, iar unul din cumnaţi, prefect de Maramureș din partea
PNŢ, lucru pe care profesorul nu-l menţionează în interogatorii, admiţând
însă că familia sa a fost simpatizantă a Partidului Naţional din Transilvania,
mai apoi a partidului Naţional Ţărănesc. În martie 1928, profesorul Filipașcu
a devenit membru în Comitetul Judeţean PNŢ Maramureș, apoi, între 1928 și
1931, membru în delegaţia permanentă a Consiliului PNŢ Maramureș.
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În anul 1931, în condiţiile frământărilor pe care le cunoștea Partidul
Naţional Ţărănesc, majoritatea organizaţiei PNŢ Maramureș s-a declarat
independentă, candidând la alegerile din 1931 în cartel cu Partidul Ţărănesc
al lui Constantin Stere, iar Filipașcu fiind propus pentru un post de deputat.
În noiembrie 1933, alături de alţi colegi din politică, Alexandru Filipașcu se
apropie de Partidul Naţional Liberal, condus la acea vreme de Ion Gh. Duca,
devenind pe toată durata guvernării liberale (1933-1937) ajutor de primar
al orașului Sighet. După ieșirea de la guvernare a liberalilor și instaurarea
regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, profesorul Filipașcu s-a retras
din politică, continuându-și însă activitatea culturală și socială.
După cedarea Ardealului de nord, Alexandru Filipașcu s-a refugiat
la Alba Iulia, activând ca profesor și devenind vicepreședinte al asociației
refugiaților. În toamna lui 1941 s-a mutat la Sibiu, ajungând profesor
la Liceul Gh. Lazăr, iar din 1943, asistent în cadrul Centrului de Studii
Transilvane, poziție pe care a deținut-o până în 1948. La sfârșitul celui deal Doilea Război Mondial, Alexandru Filipașcu a revenit la Cluj, predând
la Seminarul Pedagogic din oraș. În anul 1948 a fost numit profesor la
catedra de Istoria Bisericii Române din cadrul Institutului Teologic Ortodox
din Cluj. În această perioadă, Alexandru Filipașcu a fost urmărit intens de
către Securitate din cauza trecutului său politic și a pozițiilor anticomuniste
exprimate în mediul academic clujean. Din această supraveghere a reieșit la
un moment dat că profesorul Alexandru Filipașcu obișnuia să spună către
colegi și studenţi glume cu substrat politic, persiflante la adresa regimului.
Ca urmare a acestor sesizări, lui Alexandru Filipașcu i s-a deschis dosar de
verificare pe timp de șase luni, începând cu 5 decembrie 1951, pentru a i se
stabili „activitatea dușmănoasă”, termenul fiind prelungit apoi încă șase luni.
În tot acest timp, nu s-a putut stabili altceva decât faptul că profesorul avea
acest „păcat”, de a spune bancuri cu caracter politic.
În dosar există o adevărată colecţie de bancuri, extrem de savuroase
pentru cel care cunoaște contextul istoric de atunci (stabilizarea monetară,
războiul din Coreea etc.). Reţinem din cele mai accesibile: „Viaţa în regimul
de democraţie populară este grea, pentru că pentru toate facem coadă și
pentru nimic stăm la răcoare” sau: „De la 23 august 1950, nu se mai spun
brașoave, ci stalisme, fiindcă s-a schimbat numele orașului Brașov în orașul
Stalin”.
La 16 august 1952, Alexandru Filipașcu a fost arestat conform ordinului
490 MAI și condamnat la 60 de luni internare în colonie de muncă. De la Cluj,
Alexandru Filipașcu a ajuns la Canal, lagărul Valea Neagră, unde a și murit,
la data de 20 ianuarie 1952, motivul oficial fiind „uremie postsepticemică”.
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Gherasimescu Toma

S

-a născut la 19 ianuarie 1903 în localitatea Agăș (judeţul Bacău), ca singurul copil
al părinților Năstase (funcționar la Primăria
Brusturoasa) și Paraschiva (casnică).
A terminat cinci clase primare în satul
natal între 1910-1915, apoi a urmat cursurile
Seminarului Teologic Veniamin Costachi din
Iași (1915-1924), ulterior devenind licențiat al
Facultății de Teologie din Cernăuți (28 iunie
1928), care îi va conferi și doctoratul în 1939.
Tot aici a absolvit Facultatea de Filosofie și
Litere. Îl găsim în calitate de cântăreț bisericesc
la Parohia Sf. Gheorghe Lozonschi din Iași (15
decembrie 1920 – 1 octombrie 1925), apoi
profesor suplinitor la Gimnaziul „Horia” din
Câmpeni, predând franceza, româna și educația fizică (an școlar 1926-1927),
transferat ulterior la Școala de Meserii Vicov, lângă Rădăuți (an școlar 19281929).
A fost hirotonit de Arhiereul Ilarion Băcăuanul ca preot necăsătorit pentru
altarul Catedralei Episcopiei Romanului la 1 august 1929, fiind încadrat ca
profesor suplinitor și spiritual la Seminarul Sf. Gheorghe din Roman (între 15
iulie 1929 și 1 ianuarie 1931).
A fost numit apoi profesor la Școala Normală Roman (anii școlari 19311933) cu completare de catedră la Liceul Comercial Roman, apoi numit
provizoriu la Școala normală Râmnicu Vâlcea, unde nu a predat, fiind detașat
ca profesor la Seminarul monahal de la Mănăstirea Cernica-Ilfov (1933-1935).
La data de 11 septembrie 1933 a fost distins cu titlul de iconom (Episcopia
Romanului, Temei 5772/1933).
Este numit profesor suplinitor la Școala Normală din Bălți, dar continuă să
rămână la Seminarul cernican (1935-1938), unde va obține Definitivatul, apoi
va funcționa ca profesor de religie la Școala normală de băieți din Cernăuți
(1938-1940). Aici a avut propria tipografie, editând publicația Foaia Ortodoxă
în cadrul Mitropoliei Cernăuților, cărți de rugăciuni și alte broșuri.
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Între anii 1944 și 1945, cu câteva sincope, a activat ca profesor în București
la Liceul industrial „Alexandru F. Robescu”, Liceul „Regina Elisabeta”, Seminarul
Central cu completare de catedră la Liceul comercial „Krețulescu”, Liceul „Gheorghe Șincai”, Liceul „Matei Basarab” și Gimnaziul „I. H. Rădulescu” (detașat).
Mitropolia Ungro-Vlahiei și Episcopia Hotinului i-au acordat Certificat
cu aprecieri elogioase pentru activitatea misionară (nr.4723/24.04.1936 și
nr.6400/20.06.1938). Ministerul Apărării Naționale i-a oferit Insigna pregătirii
premilitare, Clasa a II-a (Act 4244/27.05.1938).
Patriarhia Română, prin Consiliul Central Bisericesc, l-a numit Misionar
onorific al Sfintei Patriarhii (Temei 6854/19.06.1940). În anul 1940, când
Basarabia este cedată Uniunii Sovietice, părintele depune jurământul de
„misionar”. Pentru câteva luni (25 martie 1943 – 15 noiembrie 1943) îl aflăm la
Misiunea Bisericească din Transnistria, cu reședința la Odesa, unde a susținut
o serie de cuvântări de învățătură religioasă prin care înfiera comunismul.
Se va retrage în familie pentru o perioadă, după care se reîntoarce la Catedră.
La sfârșitul războiului a ajuns preot la Utvinișu Nou, lângă Arad (1
decembrie 1945 –1 noiembrie 1949), un cătun fără biserică, cu oameni
foarte săraci, slujind probabil într-o casă sau capelă improvizată. De aici va fi
transferat la Parohia Întregalde, județul Alba.
În anul 1952 îl întâlnim la Parohia Iacobeni, protopopiatul Turda, unde
construiește o biserică nouă între 1953-1957 și introduce gazul metan în
localitate cu ajutorul sătenilor. Aici a făcut cateheză cu copiii și tinerii, fiind
un model pilduitor de păstor devotat al Bisericii lui Hristos. Părintele Toma a
suplinit Parohia Soporu de Câmpie între 19 iulie-19 august 1955, de asemenea
și parohia Boian, aflate în vecinătate. A fost urmărit mereu de Securitate, fiind
dirijați pe lângă sfinția sa mulți agenți informatori.
A fost condamnat la 20 de ani muncă silnică pentru „activitate intensă contra
clasei muncitoare”, recursul fiindu-i respins. A fost întemnițat timp de șapte ani
și trei luni la Jilava și Aiud (1959-1964). În timpul detenției a fost pedepsit cu
34 de zile de izolare în Zarca Aiudului pentru luarea de legături cu alți deținuți
prin mijloace nepermise și deținerea de obiecte interzise. A fost internat câteva
luni în spitalul închisorii, cu ganglioni TBC. Despre anii de detenție ai Părintelui
Toma Gherasimescu ni s-a păstrat mărturia lui Ion Antohe, care l-a cunoscut la
Cernăuţi, apoi l-a reîntâlnit în penitenciarul Aiud: „Cu banii obținuți din vânzarea
averii pe care o moștenise de la părinții săi, [părintele] și-a cumpărat o tipografie,
unde și își tipărea singur broșurile cu conținut religios, cărțile de rugăciuni și o
gazetă bilunară în patru pagini, intitulată «Foaia ortodoxă», din al cărei comitet
de redacție am făcut și eu parte, doi ani, cât am stat în Cernăuți. Din vânzarea
tipăriturilor de-abia își scotea cheltuielile. După orele de curs sau chiar noaptea,
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târziu, când mergeam către casă, îl găseam lucrând în tipografie, la masa lungă,
plină de șpalturi, corectând de zor, tipăritura, al cărei autor, traducător și tipograf
era el însuși. Cu fața senină, cu ochii albaștri și plini de bunătate, avea înfățișarea
unui Crist din icoanele bizantine. Am fost buni prieteni și a insistat mult să mă
întorc la Cernăuți. Războiul, cu toate relele lui, a zădărnicit planurile noastre. Când
ne-am întâlnit la Aiud era de nerecunoscut, am dat peste el într-una din celulele în
care am fost mutat. Zăcea în pat. La securitate a fost chinuit, insultat și batjocorit.
Dat fiind că purta barbă, când era scos la anchetă, își înfingeau mâna și smulgeau
de ea, până ce rămâneau cu firele de păr între degete. A îndurat fără să crâcnească.
Parcă îi văd și acum figura de sfânt mistuit de suferință, cu ochii albaștri și blânzi,
ce răspândeau în jur lumină, cucernicie și bunătate fără margini. Am crezut că nu
mai ajunge ziua eliberării”. Tot din închisoare ni se păstrează o descriere paralelă
făcută de Securitate, desigur în retorica specifică a organului de represiune și
în limbajul de lemn comunist, însă relevantă pentru personalitatea părintelui:
„Este un element mistic, peste limitele normalului, complet desprins de realitate,
naiv și senil. În detenţie a reușit, prin misticismul său religios, să influenţeze pe
unii deţinuţi. Faţă de acţiunea cultural-educativă, a adoptat o poziţie de refuz,
afirmând că el nu poate să citească altfel de cărţi, decât cele religioase (Biblia), iar
de informare nu are nevoie, ci numai în sens religios. În libertate prezintă pericol
pentru misticismul bolnăvicios de care este stăpânit și pe care îl afișează deschis
în orice ocazie”.
Până la urmă s-a eliberat la 31 iulie 1964, odată cu amnistia generală a
tuturor deținuților politici. La 1 august 1964 a fost numit preot la Parohia
Agriș cu filia Făgetul Ierii, comuna Șutu, Protopopiatul Turda, o comunitate
plină de sectari, slujind aici cu multă râvnă până la 31 septembrie 1965, dată la
care va ajunge la Parohia Gârbova de Sus, protopopiatul Aiud.
Cum biserica din Gârboviţa era filie, părintele a început demersuri în vederea
restaurării bisericii monument istoric „Nașterea Fecioarei Maria” Gârboviţa. S-au
remediat zidurile, bolta, turnul, s-au construit două contraforturi perpendiculare
plasate la punctele de îmbinare a naosului cu altarul, s-a schimbat acoperișul din
șindrilă cu ţiglă, s-a ras varul alb care acoperea frescele – pictură murală de
mare valoare – din absida altarului și iconostas. Lucrările au durat până prin anii
1970-1971, când localnicii au putut din nou, după treizeci de ani, să se roage în
biserică, datorită strădaniei părintelui Toma Gherasimescu.La data de 1 martie
1966 a fost numit administrator parohial la Parohia Gârbova de Jos.
S-a pensionat la 31 octombrie 1967, când, suferind, s-a internat pentru
o perioadă la Spitalul din Aiud, ca apoi să ajungă la Schitul Bunea din județul
Dâmbovița, fiind mereu urmărit de ochiul atent al Securității. În 1968 era la
Casa sanatorială a Mănăstirii Dealu.
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A petrecut o vreme la București, în perioada anilor 1970, în dorința sa de
a tipări un Dicționar teologic, început pe când se afla la Gârbova.
A cerut autorităților în repetate rânduri pașaport pentru a pleca în
străinătate, în Germania Federală sau America, dar solicitările i-au fost
respinse, fiind obligat să-și stabilească domiciliul în comuna Vulcana-Pandele,
județul Dâmbovița.
A publicat studii de Apologetică și Filosofie creștină, broșuri de zidire
sufletească pentru credincioși, iar la diferitele conferințe și cuvântări cu
tematică religioasă se folosea de proiecția unor filme, metode misionarpastorale inedite pentru acea vreme. Cunoștea binișor germana și franceza,
având cunoștințe și în limbile italiană, engleză și rusă.
A trecut la cele veșnice la 13 iunie 1975, fiind înmormântat în localitatea
Vulcana- Pandele.
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Ghiurco Grigore

A

fost preot în Gherla. Protopopul de Gherla, Coriolan Fl. Podoabă menţionează într-un raport către ierarhul său de la Cluj că preotul Ghiurco a
fost prima dată arestat preventiv la 23 iulie 1949 și acuzat de sabotaj, învinovăţit că nu a semănat în toamna anului 1948 cantitatea cerută de planul de însămânţare pe moșia sa din localitatea Domnin (județul Sălaj). Nu se cunoaște
data eliberării sale. La jumătatea anului 1950 părintele se afla în Gherla și era
liber, însă pentru scurtă vreme.
La 20 iunie 1950 a fost ridicat de Securitatea locală și deportat la Canal.
Nu i s-a comunicat motivul, nu a fost nici judecat, nici condamnat conform
propriei sale declarații găsite în arhiva eparhială Cluj: „În ziua de 20 iunie
1950 am fost ridicat de cătră Securitate și am fost dus la canal unde am stat
până în ziua de 11 Decemvrie 1951 când am fost pus pe picior liber. N-am fost
interogat și nu mi s-a comunicat nicio cauză pentru care am fost ridicat. Nefiind dat în judecată și condamnat nu pot prezenta nici o sentință. La eliberare
nu ni s-a dat niciunuia nici un act în scris și nu ni s-a comunicat din partea
comandantului Direcțiunei Generale a U. M. București că acei cari n-am fost
trimiși la canal printr-o sentință judecătorească nu se impută nimic și trebuie
să fim încadrați în posturile avute înainte, iar cei ce n-au avut serviciu să-și
facă cerere pentru a fi încadrați în posturile avute înainte, iar cei ce n-au avut
serviciu să-și facă cerere pentru a fi încadrați. Ni s-a mai spus că să comunicăm autorităților de care depindem că pentru orice referință și informațiune
să se adreseze fie la Comandamentul U. M. Nr. 5 Bicaz Raionul Piatra Neamț
unde am muncit, fie la Direcțiunea Generală U. M. București, căsuța poștală
Nr. 56. Gherla la 29 Decemvrie 1951. Preot Ghiurco Grigore”. În 12 decembrie
1951 a fost eliberat și se reîntoarce ca preot la parohia Gherla I.
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Giurgiu Gheorghe

S

-a născut la 4 iunie 1908 în comuna Luna,
județul Cluj, din părinţii Constantin și Susana, născută Nemeș, într-o familie cu cinci
copii. Între anii 1915-1919 a urmat Școala primară în comuna Luna, apoi, între 1919-1927,
cursurile Liceului de băieți Turda. Examenul
de bacalaureat îl va susține în luna septembrie
a aceluiași an la Târgu Mureș.
În anul școlar 1927-1928 a activat ca
învăţător suplinitor la Școala elementară din
Grindeni, județul Mureș, pentru ca apoi să-l
întâlnim ca învăţător suplinitor la Școala mixtă
Luna (1928-1929).
Între 1930 și 1934 a urmat cursurile
Academiei Teologice Ortodoxe Cluj, fiind
declarat licențiat. S-a căsătorit în 25 august 1934 cu tânăra Otilia, născută
Mureșan, fiică de preot, de profesie învățătoare. Au avut 2 copii: Mircea (ce va
deveni preot și apoi protopop al Clujului) și Elena Doina.
A fost hirotonit preot la 3 februarie 1935 de către Episcopul Nicolae Ivan
al Clujului pentru Parohia Fărău, lângă Luduș (17 martie 1935 – 2 octombrie
1938). După trei ani de păstorire va fi transferat ca preot la Parohia Călărași,
protopopiatul Turda, unde va sluji o perioadă îndelungată (2 octombrie 1938
– 15 august 1952). Pentru evidențierea meritelor sale pastorale, Preasfințitul
Nicolae Colan al Clujului l-a distins cu titlul de iconom în 29 iulie 1943. A
absolvit Cursurile de Îndrumare Misionară în 28 septembrie 1949 la Institutul
Teologic Universitar Cluj (calificativ Foarte bine), apoi, în februarie 1957,
cursurile de Definitivat.
A fost arestat la 15 august 1952, motivul fiind apartenența sa la Partidul
Național Liberal. Vreme de trei ani a fost trimis în Colonia de muncă de la
Onești, eliberându-se la 30 ianuarie 1954.
S-a reîntors după perioada de detenție la Parohia Călărași, păstorind până
la 1 martie 1976, când s-a pensionat oficial, dar a continuat să slujească până la
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1 octombrie 1977, când s-a retras definitiv. E înmormântat în curtea bisericii
la care a slujit întreaga viață.
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Gliga Aurel

A

văzut lumina zilei la 20 martie 1904, în
comuna Râpa de Sus, azi Vătava în judeţul Mureș, fiind cel de-al șaselea copil al preotului Nicolae, decedat în 1919 și al Aureliei,
decedată în 1947. Tatăl său a fost originar din
Ibănești-Mureș, iar mama sa din Râpa de Sus.
A făcut clasele primare în Reghin, la școală
săsească, după ce, ca neobligatoriu, de la vârsta
de 4 ani a urmat și școala din comună. A urmat
3 clase gimnaziale la Gimnaziul săsesc din
Reghin, clasa a patra nemaiputând-o termina
aici din cauza șovinismului profesorilor sași,
care după 1916, adică după intrarea României
în război, au reușit să scape de toţi elevii
români. Clasele a IV-a și a V-a le-a urmat la
Colegiul Reformat din Târgu-Mureș, clasa a VI-a la liceul Andrei Șaguna
din Brașov, iar clasele a VII-a și a VIII-a le-a făcut la Liceul Grăniceresc din
Nasăud, luându-și aici și examenul de maturitate.
În 1922 a primit de la Episcopia Clujului o bursă pe 4 ani pentru a urma
Facultatea de Teologie din Cernăuţi, fiind declarat licenţiat în teologie. Este
chemat de episcopul Nicolae Ivan al Clujului la catedra vacantă de profesor
de Religie la Gimnaziul Anghelescu, cu completări de ore la Liceul de Fete
„Principesa Ileana”, Școala profesională de fete, Comerţul superior de fete și
conductori tehnici.
În perioada anilor 1926-1929 a fost Șef de Cabinet al Episcopului Nicolae
Ivan, apoi, timp de un an, secretar al Academiei Teologice și pedagog al
Internatului Teologic.
S-a căsătorit cu Livia, fiica arhitectului Cohan Ioan și a Mariei, din
comuna Chișineu Criș, judeţul Arad. Au avut un singur copil, Dorel, ce va
ajunge să facă studii superioare (licențiat în Geologie). A fost hirotonit la 6
iulie 1929 pentru Parohia Topliţa Română, unde a păstorit timp de 11 ani,
până în vara anului 1940. A cumpărat o casă pentru parohie, a adus reparaţii
capitale la biserica mare din Topliţa, apoi a reușit pictarea ei de către maestrul
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Dimitrie Belizarie. Pentru activitatea sa neobosită în via Domnului, în anul
1934 a fost distins cu brâul roșu, iar în 1940 i se înmânează de către Episcopul
Nicolae Ivan „Diploma de recunoștinţă”. La insistenţele părintelui Aurel Gliga,
la 12 ianuarie 1935, la Topliţa se constituie filiala locală a Frăţiei Ortodoxe
Române (FOR). A ocupat pentru o perioadă scurtă (20 zile) postul de primar
al Topliței, în timpul guvernării Partidului Goga-Cuza, nefiind înscris ca
membru al acestui partid.
A candidat la postul de protopop și paroh în orașul Turda, fiind ales și
instalat la 30 iunie 1940. În anul 1944 s-a retras pentru câteva luni din calea
armatelor horthysto-hitleriste la Alba-lulia. La revenire, găsește casa parohială
și biserica-catedrală lovite de proiectile grele. Protopopul Aurel Gliga a reușit
să ducă la bun sfârșit lucrările de restaurare atât a așezămintelor parohiale, cât
și a locașului de cult în anul 1946.
În 1944 a organizat pe plan protopopesc organizația clericală „Asociația
Preoților Democrați”. În absență, a fost ales vicepreședinte al Sindicatului
Funcționarilor Publici din Turda, unde a activat până la înființarea Sindicatului
Preoților, deținând funcția de președinte. În 1946 s-a înscris alături de soție
în Partidul Național Popular, activând ca șef de sector până la auto-dizolvarea
acestuia în 1948.
A fost catehet timp trei ani pentru elevii de la Școala de Horticultură, până
ce învăţământul religios a fost suprimat din această școală. Totodată, a fost
președintele Comitetului de Construcție și Înzestrare a Mănăstirii „Martirii
Neamului” de la Baia de Arieș și administrator protopopesc temporar al
Protopopiatului Lupșa.
În 1943 a fost ales membru pe viaţă al ASTREI.
A fost nevoit să renunțe la funcția de protopop în anul 1951, rămânând
doar cu parohia de la Catedrală.
Un an mai târziu, la 12 februarie 1952, părintele Gliga a fost reţinut de
către Securitatea din Cluj. Referitor la motivele arestării sale, într-un Proces
verbal de interogatoriu din 23 martie 1959, luat de anchetatorii Securității din
Baia Mare după eliberare, părintele Aurel declara că a fost acuzat de difuzarea
unei satire referitoare la reforma monetară auzită la un post de radio străin,
de față cu mai mulți preoți. Însă părintele a fost anchetat timp de nouă luni
și pentru alte învinuiri, în condiţii extrem de grele, încât nu mai putea semna
declaraţiile. După arestare a fost trimis în colonii de muncă timp de trei luni,
apoi încă șase luni în cercetări, fără a fi însă judecat sau condamnat.
La dosarul personal de la CNSAS se află fotocopii ale unor cărți poștale
trimise soției din detenție, interceptate de organele de represiune, dintre care
reproducem un fragment: „Dragă Livia, sunt sănătos, scrie fratelui tău să se
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îngrijească de Dorel, iar soră-ta de tine. Lenuța să te ajute lunar. Să-mi pui
niște pantaloni pe mărimea celor negri de acasă și trimite cu cămașă, izmene,
ciorapi, separat un pachet cu alimente: 2 kg slănină, unsoare, zahăr, 10 pachete
țigări, creme ghete, perie de noroi...Cere ajutor de la Episcopie și parohie. Scrie
cât mai des cărți poștale. Comunică adresa lui Dorel și rudelor. Cu gândul la
voi, vă sărut. Aurel. Trimite cu poșta 20 de lei”. (Casa poștală nr. 2, Cernavodă
Medgidia, regiunea Constanța).
După eliberare, cu sănătatea șubrezită, a păstorit perioade scurte în
localitățile Ocna-Mureș și Tinca (județul Bihor). Încerca să i se piardă urma,
deoarece era tracasat mereu de organele Securității. În anul 1955 a fost numit
protopop de Baia Mare, unde va funcţiona până în anul 1960, desfășurând o
bogată activitate misionară, pastorală și liturgică. După anul 1960 a activat
ca preot în Parohia Lăpușel, același protopopiat, iar după pensionare a slujit
alături de ceilalți confrați din Baia Mare. A rămas văduv în anul 1975, prin
decesul soției sale Livia.
După o perioadă de suferință cauzată de boli multiple, a trecut la cele
veșnice în 23 decembrie 1983, fiind înmormântat în Cimitirul bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” (Catedrala veche) din această localitate.
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Iepure Axente

S

-a născut la 14 octombrie 1906 în satul Sălicea, comuna Ciurila (județul Cluj), din părinţii Vasile, de profesie contabil și Maria, născută Felecan. A efectuat patru clase primare la
Școala din Sălicea (1914-1918), apoi șase clase
secundare la Liceul Gheorghe Bariţiu din Cluj,
așa cum reiese din Foaia matricolă Nr. 1178/10
septembrie 1926. Între 1926-1929 a absolvit
cursurile Seminarului Teologic Blaj.
S-a căsătorit în biserica din Soporul de
Câmpie la data de 9 noiembrie 1929 cu Bondor Silvia din satul Mierța (județul Cluj), fiică
de învățător, absolventă a Școlii Normale de
Învățători Cluj. Au avut trei fete, dintre care
una a decedat.
A fost hirotonit preot la Blaj la 24 noiembrie 1929 pe seama parohiei Cacova Ierii, Protopopiatul Indol (azi localitatea Deleni, comuna Petreștii de Jos,
județul Cluj), de către Preasfinţitul Dr. Vasile Suciu, Arhiepiscop și Mitropolit
de Alba-Iulia și Făgăraș. Se transferă la parohia Ploscoș, în Protopopiatul Turda, unde va păstori vreme îndelungată (25 noiembrie 1930 – 15 august 1952).
La 19 noiembrie 1948, părintele Axente Iepure a semnat actul de revenire la
Biserica Ortodoxă.
La alegerile din 23 iunie 1945, părintele Iepure era membru în Delegaţia
permanentă a Partidului Liberal din judeţul Turda, fiind delegat la Congresul
Național al PNL de la București, programat pentru 29 iunie – 1 iulie 1945, la
care însă nu a participat. După dizolvarea PNL s-a înscris în organizația Frontul Plugarilor, dar a fost exclus în 1950 din cauza trecutului său. Cu toate că a
fost ales ca secretar al Comitetului pentru promovarea păcii, a dus o politică
împotrivă înscrierii sătenilor în GAC, prin discuții personale de la om la om.
Din cauza acestei viziuni politice și a faptului că nu a agreat procesul
de colectivizare în comunitatea pe care o păstorea, a fost ridicat din mijlocul
familiei în noaptea de 15/16 august 1952, casa i-a fost răsturnată în urma percheziţiei, fără niciun rezultat, și trimis în ancheta Securităţii din Cluj.
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Între 16 august 1952 și 30 ianuarie 1954 a fost privat de libertate printr-un act administrativ al Consiliului Securităţii Statului, fiind condamnat
la o detenție de 60 de luni. A fost trimis la muncă forţată în lagărul de la
Onești, apoi în cel de la Borzești, fiind eliberat la 26 februarie 1954 din colonia
Onești.
Revine după eliberare la parohia Ploscoș, unde va păstori până la 30 aprilie 1969, când se pensionează pe motiv de boală. În data de 14 aprilie 1959 a
absolvit Cursurile de Îndrumare la Episcopia Clujului.
A fost îmbisericit inițial la Parohia Turda Nouă, apoi, la solicitarea dânsului, la Parohia Turda Poiana. A trecut la Domnul la 30 noiembrie 2006 și este
îngropat în Cimitirul Mănăștur din Cluj Napoca.
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Ioanette Ioan

S

-a născut în 14 ianuarie 1906, în orașul
Câmpeni (județul Alba) din părinții Ioan
(de profesie fierar) și Elena (casnică), într-o familie cu șase frați.
Studiile elementare le-a făcut în Câmpeni,
iar liceul l-a început în 1917 la Turda, terminându-l, după un periplu prin Blaj, Alba-Iulia
și Năsăud, la Liceul Teoretic Petru Maior din
Gherla. Apoi a absolvit Academia Teologică
Greco-Catolică din Blaj.
S-a căsătorit în anul 1928 în Catedrala din
Gherla cu învățătoarea Maria Pârțoc, de profesie învățătoare, fiind hirotonit de către IPS
Dr. Vasile Suciu, Arhiepiscop și Mitropolit de
Sibiu în 15 august 1928 pe seama Parohiei Iacobeni, protopopiatul Turda. Aici a reușit construcția unei case parohiale noi,
adunarea unui fond de zidire a noii biserici, căreia i-a turnat fundația.
În 1936, pe când era la Iacobeni, alături de alți intelectuali din sat, s-a
înscris în organizația PNȚ-Maniu ca simplu membru. În ședința Partidului Național Țărănesc din 27 martie 1946 este ales membru în Comitetul
Organizației Turda, apoi în Comitetul Județean al acestei formațiuni, depunând activitate intensă până în anul 1947.
Începând cu acest an a fost transferat la cerere, pe bază de concurs, în
Parohia Rediu, din același protopopiat. Cu ajutorul creștinilor de aici, reușește
în mai multe etape să refacă biserica distrusă de bombardamentele din cel
de-al Doilea Război Mondial, atât în exterior cât și în interior, executându-se
și un strat de pictură în tehnica tempera. Prin aceste intervenții capitale, biserica a fost redată cultului, slujbele desfășurându-se multă vreme în holul casei
parohiale. A depus o intensă activitate culturală, alături de cadrele didactice
din Rediu, în opera de alfabetizare a țăranilor neștiutori de carte, insistând
permanent în rândurile părinților să-și trimită copiii regulat la școală.
În 21 octombrie 1948, părintele Ioan Ioanette a fost printre primii care,
alături de familie și credincioși, a revenit la Biserica Ortodoxă.
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Pentru activitatea politică desfășurată în trecut, i-a fost percheziționată
casa parohială în 16 august 1952, unde „s-au găsit niște schițe și un teanc de
scrisori”, fiind dus și interogat la sediul Securității din Cluj Napoca. A fost
arestat începând cu aceeași dată, fiind închis pe o perioadă de trei ani. Internarea în Centrul de Triere Văcărești s-a făcut în baza Procesului Verbal nr.
12/1952. Ulterior a ajuns la Valea Neagră.
A fost eliberat în data de 9 septembrie 1953 prin Ordinul Serviciului
Penitenciar 42870/1953, întorcându-se în familie și reluându-și activitatea
preoțească la Parohia Rediu.
Soția părintelui, preoteasa Maria, a fost destituită din sistemul de
învățământ de două ori, ca represalii colaterale ale autorităților comuniste: la
arestarea părintelui Ioan și apoi a ginerelui lor, învățătorul Ludu Mircea.
Între 1975-1976 îl întâlnim pe părintele Ioanette ca slujitor la Parohia
Gherla II. După pensionare s-a mutat pentru o vreme la Bistrița, apoi, din
pricina climei care nu-i era prielnică, și-a restabilit reședința în municipiul
Gherla. Este înmormântat în Cimitirul nr. 1 (Ortodox) din Gherla.
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Irimieș Mircea

S

-a născut la 8 februarie 1919 în comuna Remeți în familia învățătorului Teodor. După studiile universitare în teologie și căsătoria cu Octavia Filipan,
a fost hirotonit preot. Înainte de arestare a fost preot paroh în satul Manic (azi
județul Bistrița-Năsăud). A fost arestat în 29 mai 1949 și condamnat abia peste
aproape un an de zile de către Tribunalul Cluj pentru uneltire contra ordinii
sociale la 4 ani de închisoare. În fapt, a fost acuzat că ar fi făcut parte dintr-o
organizație subversivă. A trecut prin lagărele de la Aiud, Jilava și Colonia Valea Neagră. A fost eliberat la 27 mai 1953.
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Irini Emil

S

-a născut la data de 11 august 1905 în comuna Rebrișoara, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Părinții Dumitru și Elisabeta erau ambii de
profesie învățători. S-a căsătorit cu Maria Rus
în 8 mai 1929, împreună cu care a avut doi copii. A absolvit Academia Teologică Greco-Catolică de la Cluj, fiind hirotonit diacon și preot
în 16 iunie 1929 la Gherla de către arhiereul
Iuliu Hossu.
A slujit în parohiile Olpret (Bobâlna)
până în 1934 și mai apoi în Rebrișoara până
în luna februarie a anului 1949. Conform
dosarului personal din arhivele fostei
Securități, părintele Emil a avut o orientare
politică profund anticomunistă, fiind afiliat
Partidului Național Țărănesc. Opțiunile sale politice au fost militante și după
instaurarea comunismului, regim pe care preotul l-a intuit încă din perioada
interbelică drept o formă de organizare profund contrară preceptelor creștine.
Așa numita sa implicare politică „manistă” nu era altceva decât una din
modalitățile de luptă directă cu un sistem ce urmărea nu numai anihilarea
materială prin colectivizare a enoriașilor săi rebrișoreni, dar și spirituală prin
încercarea de înlocuire a creștinismului cu ideologia atee comunistă. În anul
1945 într-o predică la o înmormântare în comuna Rebrișoara i-a îndemnat pe
credincioși să nu se înscrie în Frontul Plugarilor, în fapt un mecanism primar
de implementare a colectivizării prin confiscarea proprietăților funciare
private. Datorită influenţei și respectului de care se bucura acest slujitor al
altarului în comunitate a reușit să împiedice cu succes formarea celulei de
partid a Blocului Partidelor Democrate (structură politică sub a cărei umbrelă
se ascundea Partidul Comunist). Campania electorală din anul 1946 l-a găsit
pe preotul din Rebrișoara puternic angrenat în lupta împotriva sovietizării
țării. Zelul său anticomunist nu a fost văzut cu ochi buni de către puterea
represivă, astfel că la data de 2 august a anului 1947 cu ocazia unei percheziţii
domiciliare efectuate de către organele Postului de Jandarmi s-au găsit în
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locuinţa preotului două broșuri considerate a avea un caracter subversiv:
„Bolșevismul și Biserica” și „Alegerile libere”. La data de 18 iunie 1948 cu
ocazia unei înmormântări pe Gersa părintele Irini Emil a exprimat în predica
sa idei cu caracter de frondă la adresa regimului comunist: „Dragi credincioși,
să nu plângeţi după mort că toţi suntem muritori; mai bine plângeţi după răul
ce este astăzi în lume fiindcă și împăraţii pleacă și își lasă ţara, însă poate va fi
scurt timpul când iarăși se vor întoarce. S-au ridicat la putere oameni răi care
nu vor să lase nimic decât să distrugă ce au făcut alţii în zeci și sute de ani”.
Potrivit Referatului Parchetului Militar Cluj, părintele Irini Emil l-a
cunoscut pe locotenentul Bodiu Leonida în anul 1946 cu prilejul unei procesiuni
religioase. Acesta i-a propus părintelui să activeze în cadrul organizaţiei Liga
Națională Creștină a filialei din Rebrișoara, lucru pe care părintele l-a acceptat,
depunând jurământul în casa lui Ioan Burdeţ. Preotul Irini Emil s-a dovedit
un membru de încredere al organizaţiei, participând la multe întruniri în
casa lui Ioan Burdeţ, alături de alţi membri ai organizaţiei din Rebrișoara. La
aceste întruniri se ascultau posturile de radio Vocea Americii și Radio Londra
și se cântau cântece patriotice, iar locotenentul Bodiu Leonida îi informa pe
membrii organizaţiei despre situaţia internaţională și iminenţa izbucnirii unui
nou conflict mondial. Din documentele Securității reiese că părintele Irini a
primit de la locotenentul Bodiu o serie de pricesne cu caracter naţionalist
pentru a le cânta în biserică alături de credincioși, iar soţia părintelui, Irini
Maria a ajutat organizația anticomunistă cu diverse servicii de curierat. Prin
legăturile și influenţa sa, părintele Irini a ușurat recrutarea de noi membri în
organizaţia Ligii Naţionale Creștine din Rebrișoara, întărind totodată speranța
reîntoarcerii în țară a regelui Mihai printre enoriașii rebrișoreni. Trădat de
plutonierul Băjenaru la data de 12 februarie 1949, părintele Irini Emil va fi
arestat de Securitate alături de Burdeţ Ioan și alţi membri ai organizaţiei sub
acuzaţia de favorizare a infractorului (ca om de legătură a lui Bodiu Leonida)
și uneltire contra ordinii sociale. A fost condamnat la data de 10 noiembrie
1949 de Tribunalul Militar Cluj la trei ani și șapte luni închisoare corecţională,
confiscarea averii și doi ani interdicţia exercitării drepturilor cetăţenești.
A petrecut trei ani și șapte luni în muncile grele de la Canal, fiind eliberat
în anul 1953. După eliberare, a muncit o perioadă ca recepționer lucrări la
Intreprinderea Forestieră Rodna, iar apoi în calitate de pontator la fabrica de
cherestea din Lunca Ilvei. În ciuda stigmatului său de fost arestat, părintele Emil
se va reîntoarce în rândul clerului cu ajutorul protopopului Spiridon Suliciu.
Va activa în parohia ortodoxă Rebrișoara Gersa I din iunie 1968 până la finele
anului 1974 când s-a pensionat. Pe timpul pastorației sale din ultima perioadă
a vieții se bucură de prețuirea ierarhului sub a cărui omofor își desfășura
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misiunea sacerdotală. De altfel, în 12 noiembrie
1975 părintele Emil a primit o emoționantă
scrisoare din partea Arhiepiscopului Teofil
Herineanu în care chiriarhul său îl investește
cu dreptul de a purta brâu roșu motivând
distincția cu următoarele cuvinte de apreciere:
„Socotește această distincție a Noastră ca o
prețuire a ostenelilor depuse până acum în
slujba Bisericii și a binelui celor păstoriți și
care să te încurajeze la o statornică râvnă pe
calea evlaviei apostolești [...], nădăjduim că
bunul Dumnezeu va răsplăti deplin întreaga
activitate depusă în slujba Bisericii și a
credincioșilor ei, iar cinstirea noastră va fi o
mângâiere binemeritată a unui preot pensionar
și un îndemn de a cerceta cu aceeași dragoste Sfânta Biserică, participând
la Sfintele Slujbe pentru a aduce laudă și mulțumire bunului Dumnezeu”.
Pleacă la Domnul în data de 11 martie 1976 cu conștiința împăcată de a-și fi
făcut datoria față de enoriașii săi chiar cu prețul pierderii libertății sale. Este
înmormântat în cimitirul din Rebrișoara.
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Lador Octavian

O

ctavian Lador s-a născut la 21 ianuarie 1889 în comuna Chiuiești, județul
Cluj, în familia preotului Grigorie și Maria Lador. După absolvirea studiilor liceale la Năsăud, s-a înscris la Seminarul Teologic Ortodox Arad, pe care
l-a finalizat în 1912, iar diploma a obținut-o în 1914. În anul școlar 1914-1915,
Octavian Lador a profesat ca învățător, iar în iunie 1916 s-a căsătorit cu Silvia
Petrovan. Tot în anul 1916 a fost hirotonit pe seama parohiei Cărpiniș, județul
Alba, unde a slujit până în octombrie 1921, când s-a transferat la Chiuiești.
De aici, în iunie 1922, preotul Octavian Lador a ajuns la Bobâlna, unde a
finalizat lucrările de construcție ale noii bisericii, începute, în 1911, de preotul
Zaharia Manu. La 12 septembrie 1926, episcopul Ioan Stroia al Armatei,
delegat de către Nicolae Ivan, episcopul Clujului, a sfințit biserica din Bobâlna,
construită cu ajutorul românilor plecați în Cleveland-Ohio.
În martie 1928, preotul Octavian Lador s-a transferat în parohia Căian,
judeţul Cluj, pentru ca în martie 1931 să fie numit în parohia natală Chiuiești,
unde a slujit până la pensionare, în februarie în 1949.
După instaurarea comunismului, preotul Octavian Lador a avut de suferit
în urma valurilor represive ale Securității, fiind arestat în 1952. După eliberare,
a revenit în Chiuiești, unde a trecut la Domnul pe 13 decembrie 1966.
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Lupaș Ioan

C

el care avea să devină peste ani un reper
intelectual al Clujului interbelic s-a născut la 9 august 1880 la Săliște, lângă Sibiu, într-o familie de țărani mijlocași. După primele
clase la școala confesională din localitatea de
baștină, a urmat cursurile secundare la Liceul
de stat din Sibiu, pe care le-a finalizat la Liceul
românesc „Andrei Șaguna” din Brașov ca șef
de promoție. Din această perioadă datează prietenia cu Octavian Goga alături de care participă la o serie de manifestări culturale și care
devine pentru Ioan Lupaș cel mai loial prieten.
Între 1900 și 1904, din calitatea de bursier al
Fundației Gojdu a fost înscris la Facultatea de
Litere și Filosofie a Universității din Budapesta, specializarea istorie principal și latină secundar. În 1905 a obținut titlul de doctor în istorie cu o teză despre unirea
religioasă a românilor apreciată cu calificativul magna cum laude. Remarcat
de mitropolitul Ioan Mețianu, primește o bursă din partea Consistoriului și
din această ipostază audiază două semestre cursurile Facultății de Litere și
Filosofie ale Universității „Friedrich Wilhelm” Berlin. După ce revine la Sibiu,
a fost încadrat ca profesor la secția pedagogică a Institutului Andreian, predând și la cea teologică până la 1 septembrie 1909, fără a fi titularizat, limba
română, maghiară și istoria Bisericii române (a fost primul titular la institut al
acestui curs; sub această denumire se făcea, de fapt, istoria românilor, materie
interzisă de autoritățile maghiare). Între 1905 și 1908 a promovat și examenele
secției teologice a Institutului Andreian.
În urma articolului Toate plugurile umblă... (editorial reacție la răscoala
din Moldova, avertizând în încheiere că în caz de necesitate sapa și coasa se pot
preface și în Transilvania în arme ale țăranilor) este acuzat la 15 august 1907
de Curtea de Jurați din Cluj pentru „agitație contra tagmei proprietarilor”
și condamnat la 3 luni de închisoare la Seghedin. Speriat de verva tânărului
profesor, mitropolitul Mețianu îl numește în 1909 paroh și administrator
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protopresbiterial în Săliște, devenind din
1910 protopop peste 16 biserici și școli
confesionale. Deși receptat prioritar din
ipostaza istoricului, un apropiat, Onisifor
Ghibu, ne-a lăsat imaginea lui Ioan Lupaș
- preotul: „Predicile lui, la fel de atrăgătoare
și de instructive pentru țărani ca și pentru
intelectuali, fac parte din cea mai bună
literatură omiletică românească… Și ca
duhovnic, și ca slujitor la altar, Lupaș a pus
în uimire pe cei care l-au privit la început
cu scepticism”.
Din 1909 este membru al Congresului
Național Bisericesc al Mitropoliei Ardealului. În 1914 este ales membru corespondent al Academiei împreună cu Octavian
Goga. În 1916, Nicolae Iorga îl propune
membru deplin al Academiei, calitate dobândită patru ani mai târziu.
În timpul Primului Război Mondial a făcut parte dintre liderii românilor
transilvăneni care au refuzat să semneze
declarația de loialitate impusă de guvernul
maghiar. Considerat un intelectual periculos de către autorități, este arestat în 30 august 1916 și deportat în comitatul Sopron,
iar ulterior i se stabilește domiciliu forțat
la Budapesta. Pentru îmbunătățirea soartei sale va interveni Roman Ciorogariu, vicarul eparhial de la Oradea la mitropolitul Vasile Mangra. Eliberat, va fi ales președintele Consiliului Național
Român din Săliște, ipostază din care participă la Marea Adunare Națională de
la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, atitudinea de necolaboraționism cu puterea maghiară din anii războiului fiind receptată în termenii exemplarității de
către comunitatea românească din Transilvania. A fost ales membru în Marele
Sfat Național, apoi numit secretar general la Resortul de Culte și Instrucțiune
Publică al Consiliului Dirigent (1919-1920). Face parte din Comisia de organizare a Universității Daciei Superioare, fiind titular la catedra de Istoria Nouă
a Românilor (din 11 noiembrie 1919). Cartea sa de vizită din această perioadă
impresionează: fondator și co-director alături de Alexandru Lapedatu al Insti202
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tutului de Istorie Națională din Cluj (1920-1945), președinte al secției istorice
a Academiei Române (1932-1935), membru în Comitetul central și președinte
al secției istorice a ASTREI.
Un alt palier de acțiune în Clujul interbelic l-a reprezentat contribuția lui
Ioan Lupaș la reînființarea Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului. Episcopul
Nicolae Ivan, vechiul său profesor de religie și susținător al multora dintre
proiectele sale cultural-naționale din perioada sibiană va găsi în Ioan Lupaș
un sprijin în eforturile sale de consolidare a unei instituții ecleziastice, dar
și a unui for de învățământ teologic de excelență. În 1921 Lupaș este ales
membru în Adunarea eparhială a Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului și
în Congresul Naţional Bisericesc, iar în 1925 participă ca delegat la Congresul
ecumenic de la Stockholm. Concomitent cu activitățile de predare din cadrul
universității clujene și a institutului de istorie, Ioan Lupaș a predat și în cadrul
Academiei Teologice înființate la Cluj în 1925.
Deși implicat într-o serie de activități în orașul care se profila deja ca
centru al Transilvaniei, în 1927 Lupaș acceptă provocarea politică de a fi numit
ministru al Sănătății și Ocrotirilor Sociale în guvernul Averescu (30 martie
1926 – 3 iunie 1927), iar ulterior, între 1937-1939 ocupă fotoliul de ministru al
Cultelor și Artelor în guvernarea Goga (1937-1938). Totodată, a fost ales în mai
multe rânduri deputat de Săliște în Parlamentul României (1919-1920, 19221926, 1926-1927, 1939-1940). Prietenia lui Ioan Lupaș cu Octavian Goga s-a
transferat și pe tărâmul politicii, acolo unde părintele profesor academician și-a
urmat vechiul său coleg sibian cu o consecvență ce se va dovedi problematică
în timp. Tentația politicului s-a manifestat în cazul lui Ioan Lupaș încă din
perioada ante-1918 atunci când împreună cu liderii generației sale culturale
(Octavian Goga, Roman Ciorogariu, Silviu Dragomir, Ion Agârbiceanu, Ilarie
Chendi, Ion Montani, Ghiță Pop, Sebastian Stanca etc.) și-a asumat partitura
unui reformator al scenei publice transilvănene, constituind ceea ce în epocă
s-a numit „gruparea oțelită”, o rețetă hibridă de supraviețuire națională ce
reunea o serie de soluții culturale și politice.
A fost astfel înscris în Partidul Național Român, Partidul Poporului,
Partidul Național Agrar, Partidul Național Creștin, Frontul Renașterii
Naționale.
În 1934 ajunge președinte al Ligii Antirevizioniste Române, Comitetul
Regional pentru Transilvania, organizație ce grupa elita culturală, ecleziastică
și politică a vremii: mitropoliții Nicolae Bălan și Vasile Suciu, episcopii Roman
Ciorogariu, Nicolae Ivan, Iuliu Hossu, Valeriu Traian Frențiu, Onisifor Ghibu,
Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voievod, Alexandru Lapedatu, Octavian Goga,
Aurel Vlad, Silviu Dragomir etc. Peste ani, în fața unui ofițer de securitate,
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Ioan Lupaș avea să-și amintească de un tânăr entuziast participant la
conferințele găzduite de această asociație naționalistă, care îi atrăsese atenția
prin intervențiile sale... nimeni altul decât propriul său călău de mai târziu,
șeful Securității sibiene, locotenent-colonelul Gheorghe Crăciun.
Revenind la parcursul biografic al lui Ioan Lupaș, amintim că în anii ’40
acesta a deţinut și funcţia de prorector al Universităţii din Cluj, din care însă
a demisionat la 28 martie 1944, în urma unor neînţelegeri cu rectorul Iuliu
Haţieganu. În 1945 profesorul Ioan Lupaș este obligat să se pensioneze prematur.
În 14 iunie 1947, Nicolae Colan, succesorul episcopului Nicolae Ivan îl anunța cu
amărăciune că s-a modificat legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române,
astfel încât cei catalogați drept „nedemni” nu mai pot face parte din Adunarea
Eparhială. Afectat de vestea pe care trebuia să i-o dea vechiului său colaborator,
episcopul scria: „Rămâne o singură consolare. Aceste Adunări cârpite au o
durată provizorie-până la alegerea celor viitoare, alegere care cred că se va face
după vechea rânduială. Adevărat însă, că uneori provizoratele țin mai mult decât
situațiile definitive”. Destinul lui Ioan Lupaș în România comunistă constituie
cea mai zdrobitoare dovadă a sumbrei intuiții formulate de episcopul Colan.
În 1948 Lupaș a fost înlăturat din Academia Română, alături de alți 104
membri. Conștient de grilele în care trecutul său politic era interpretat după
instalarea comunismului, Lupaș trăiește din plin condiția hăituitului: „de
când locuiesc în Sibiu, pot afirma că trăiesc în condiţii materiale dificile, dar
caut să înving dificultăţile refugiindu-mă între cărţile, fie din biblioteca mea
personală, puţină câtă mi-a mai rămas, majoritatea cărţilor mele fiind dăruite
pentru biblioteca Institutului de Istorie din Cluj, fie din biblioteca ASTRA,
Bruckenthal sau a Mitropoliei […]. La întâlnirile mele cu prieteni mai vechi
sau mai recenţi mă silesc de obicei de a fi cât se poate de scurt la vorbă, evitând
cu grijă discuţiile de ordin politic-militant”. Sălișteanul Onisifor Ghibu,
încercând să-i găsească o supapă profesională, îi propune în 1949 patriarhului
Justinian aducerea istoricului la Institutul Biblic. Demersul pare însă imposibil
de realizat: „Îmi răspunde că pe Lupaș cenzura nu-l acceptă deloc, îl respinge
mereu”. Pus sub filajul Securității, în 1950 Ioan Lupaș este arestat de către
autoritățile comuniste în lotul foștilor demnitari interbelici și încarcerat la
Sighet, unde va împărți celula cu Silviu Dragomir și Ștefan Meteș, istorici de
marcă ai Transilvaniei. Fiica lui Ioan Lupaș, Marina Vlasiu Lupaș, mărturisea
că în anii de detenție de la Sighet, tatăl său „făcea în fiecare dimineață, nu fără
riscuri, o scurtă slujbă bisericească - o utrenie - pentru a întreține moralul
celor ce împărțeau aceeași soartă cu el”.
Deși arestat încă din 1950, mandatul de arestare preventivă pe numele lui
Lupaș este emis abia în 1954, în motivare precizându-se că istoricul „în timpul
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regimului burghezo-moșieresc a desfășurat activitate intensă contra clasei
muncitoare”, faptă care „se califică crimă”. În timpul detenției de la Sighet, deși
avea peste 70 de ani, Ioan Lupaș a fost supus unui regim de o violență extremă.
Constantin C. Giurescu menționează că în semn de protest față de tortura
aplicată, istoricul a intrat în greva foamei. Episcopul Justinian al Maramureșului
povestește cele relatate chiar de Lupaș despre experiența carcerală de la Sighet:
„Și Lupaș după ce a ieșit din acel infern, pentru că a dat Dumnezeu că n-au
reușit să-l omoare, mi-a povestit că lângă el a fost pus un gardian care – mi-a
spus el – «mă chinuia ziua și noaptea, pentru că pe lângă fiecare era cineva care
să supravegheze și cum suflă. Și i-am spus: Ascultă măi băiete: dă-mi în cap cu
un lemn și nu mă mai chinui atât de mult». Și securistul i-a răspuns: «Asta la
urmă, asta la urmă a veni să-ți dau în cap. Asta la urmă...»”.
Nu doar propria suferință reprezintă testul ultim al supraviețuirii sale, dar
și cea dezlănțuită asupra familiei sale: în 1952 fiica Marina este arestată într-un
lot al rudelor foștilor demnitari (alături de Elena Brătianu, Flora Dragomir, Lili
Jora, Micheta Vulcănescu, Măriuca Vulcănescu etc.) și trimisă într-o colonie
de muncă la ferma Popești-Leordeni, iar soția suferă un accident cerebral în
urma căruia rămâne paralizată timp de 21 de ani.
Pe 5 iulie 1955, Ioan Lupaș este eliberat din penitenciarul Sighet și obligat
să semneze o declarație în care se angaja să nu discute cu nimeni experiența
sa carcerală. La ieșirea din închisoare, constată că toate cărțile sale sunt puse
la index, noua istoriografie atacând constant scrisul „burghezo-reacționar” al
lui Ioan Lupaș.
Bolnav după anii de temniță grea și cu vederea afectată în urma bătăilor,
istoricul Pompiliu Teodor își aduce aminte că Ioan Lupaș solicita documente
vechi de la Institutul de Istorie din Cluj pe care nu mai putea decât să le
mângâie...
Nu renunță însă la activitatea de cercetare și după mai multe operații la
ochi, în 1956 un informator precizează că istoricul continuă să lucreze la Sibiu
la un studiu despre răspândirea cărții religioase vechi în Transilvania, operă
catalogată de acesta drept „curată propagandă religioasă”.
Între anii 1958 și 1959 Ioan Lupaș a fost arestat pentru scurte perioade și anchetat
de Securitate. Deși informatorii îl aveau în vedere în continuare pe reprezentantul
„orientării naționaliste clericale în cercetarea istorică”, din prima parte a anilor ’60 se
observă o relaxare istoriografică, astfel că numele lui Lupaș începe să fie recuperat
mai ales de către istoricii clujeni. Reușește să publice puține studii după eliberare și
pentru că refuză să se conformeze imperativelor ideologice, după cum mărturisește
fiica lui Ioan Lupaș: „Trebuia să scrie după anumite canoane cărora tatii i-a fost greu
să se supună”. Decât să facă unele concesii marxist-leniniste în scrisul său, Lupaș
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preferă să sacrifice din analiză și să suprasolicite descriptivismul în studiile sale.
Metoda aceasta constituie o certă formulă de rezistență a scrisului istoric într-un
context dictatorial. Încrâncenarea cu care Lupaș continuă să scrie sugerează valoarea
de refugiu existențial acordată de acesta cercetării istorice.
Ca un epilog cinic, la 30 iunie 1967 istoricul teolog primea titlul de
profesor emerit din partea Ministerului Învățământului Republicii Socialiste
România. Peste numai câteva zile, pe 3 iulie, istoricul trecea în lumea drepților,
fiind înmormântat la Mânăstirea Cernica.
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aharia Manu s-a născut la 23 martie 1882 în
Boiereni, Maramureș, în familia preotului
Petru și Maria Manu. A urmat școala primară
în Târgu Lăpuș, Gimnaziul Fundațional Grăniceresc în Năsăud (pe care-l absolvă în 1902),
și Institutul Seminarial Teologic Andreian de
la Sibiu, la finalul căruia a primit diploma de
bacalaureat (1905). S-a căsătorit în noiembrie
1906 cu Veronica Purdean, fiica preotului Teodor Purdean din Gârbou Dejului, împreună
cu care a avut 5 copii: Veturia, Valeria, Ana,
Octavian și Zaharia.
La 21 decembrie 1906 a fost hirotonit
la Sibiu de către mitropolitul Ioan Mețianu,
iar la 1 ianuarie 1907 a fost numit în parohia
Bobâlna. Între anii 1911-1912 preotul Zaharia Manu a construit, cu sprijinul
credincioșilor și al comunității românești din Cleveland – Ohio, biserica cu
hramul Sf. Treime, proiect realizat de arhitectul Ioan Berindean, și care reedita
la scara 1/3 catedrala mitropolitană din Sibiu. Sfințirea bisericii a avut loc la 2
septembrie 1926, fiind săvârșită de către Ioan Stroia, episcopul Armatei.
În aprilie 1921, preotul Zaharia Manu a fost numit protopop al plasei
Tg. Lăpuș, unde avea să păstorească până în 1929. În această perioadă s-a
înscris în Partidul Național Liberal (1926), fiind ales în comitetul județean
liberal Someș (1927). În aprilie 1929, părintele Zaharia Manu a fost transferat
la Parohia I Dej, fiind numit și protopop al Dejului, funcție pe care a deținut-o
până în 1949.
Deși înscris în PNL, unde a fost ales în comitetul județean Someș (19341938), părintele Zaharia Manu a avut o activitate politică formală, iar după 1944
a refuzat să reia activitatea liberală, neparticipând la alegerile din noiembrie
1946. Un informator menționa poziția acestuia referitoare la relația dintre
propria afiliere politică și misiunea preoțească: „Avea părerea că preotul este
al tuturor, nu numai al celor înscriși la liberali”.
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După instaurarea deplină a comunismului în 1948, părintele Zaharia Manu,
din poziția de protopop, a devenit un obiectiv al Securității, care documenta
poziția lui critică la adresa noului regim. Astfel, într-o notă informativă din
august 1948 era semnalată o predică cu „conținut dușmănos” rostită în ajunul
sărbătorii Adormirii Maicii Domnului: „La sfârșitul Liturghiei a ținut o predică
prin care spunea celor prezenți ca nu cumva să se îndepărteze de biserică și să
nu asculte celor ce caută să distrugă biserica, pentru că cei ce nu au Dumnezeu,
nu vor reuși să distrugă Biserica, ci Biserica îi va distruge pe ei”.
Părintele Zaharia Manu avea o poziție similară în martie 1949, cu ocazia
unei ședințe a preoților ortodocși și reformați din Dej. Din nota informativă
aflăm că principalul subiect de discuție a fost predarea pământurilor parohiilor
către stat, din cauza impozitelor imposibil de achitat. Atitudinea părintelui
Manu a fost tranșantă: „Nu vă dați seama în ce timpuri trăim și nu vedeți că
preoții nu mai sunt plătiți de stat și vreți să predați pământul statului în loc să
vină statul să-l ia, iar până atunci să putem trăi din veniturile pământului”.
Aceste poziții critice la adresa regimului comunist, alături de apartenența sa
la PNL în perioada interbelică l-au transformat pe părintele Zaharia Manu întrun „dușman al poporului”, el fiind arestat în 15 august 1952 conform ordinului
490 MAI, care îi viza pe toți cei cu funcții de conducere în partidele istorice.
În ancheta desfășurată la Cluj, preotul Zaharia Manu sublinia faptul că a
desfășurat activitate politică după 1944. De altfel, informațiile despre detenția
de două luni a acestuia sunt foarte puține. Într-o notă informativă din 1957,
agentul, care a fost închis împreună cu părintele Manu, menționa că acesta
„vorbea împotriva RPR în detenție”.
După eliberare, preotul Zaharia Manu s-a întors la parohia Dej I, unde a slujit
până în 1962. În martie 1957, Securitatea a deschis, conform ordinului 70 MAI,
un dosar de urmărire informativă pe numele părintelui, pentru a verifica dacă
acesta a continuat activitatea liberală. În rezoluția de închidere a dosarului din 1
noiembrie 1957, se menționa faptul că preotul Zarahia Manu „nu are manifestări
dușmănoase și este urmărit pe mai departe în dosarul de problemă”.
Părintele Zaharia Manu a trecut la cele veșnice în 3 septembrie 1972. El a avut
de asemenea o activitate publicistică intensă în paginile revistelor Telegraful Român
- Sfârșitul lumii după Sf. Scriptură, Mântuirea prin Hristos, Sistemul solar biblic,
Zilele creațiunii, Ziua Nașterii Domnului, O noapte din Nisan, și Revista Teologică
- Diluviu în tradiție și Sf. Scriptură, Organizarea conferințelor prezbiteriale, Moralul
omului sub influența războiului, Gânduri în seara de Crăciun.
De asemenea, a fost decorat cu medalia Răsplata muncii pentru Biserică,
clasa II-a, în 12 mai 1922, și ordinul Coroana României, în grad de cavaler, în
30 decembrie 1922.
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ăndiţă Nicodim s-a născut la 28 octombrie 1889 în Bunești, judeţul Argeș. A
urmat școala primară din satul natal (18961901). În 1911 a fost încorporat în Regimentul 6 Artilerie Pitești. În 1913, a fost mobilizat
pentru campania din Bulgaria, apoi, până în
1919, transferat la Divizionul 1 Artilerie ușoară Curtea de Argeș, cu gradul de sergent. Pentru faptele sale a fost decorat cu „Bărbăţie și
credinţă”.
În 1920 intră în viaţa monahicească, la
Schitu Măgura, de lângă Tg. Ocna. În același
an, primește darul preoţiei. Din 1921 slujește
în mai multe parohii lipsite de păstor: Vâlcele,
Schitu Frumoasa, la mănăstirea Giurgeni,
din judeţul Bacău, la Hășmașu Ciceului, Leurda Gârbăului, judeţul Cluj și la
Șimișna, judeţul Sălaj. În 1933 revine în Moldova, ca vieţuitor și slujitor la
mănăstirea Agapia, până în 1945 când este transferat la Văratec.
În 1961 revine la Agapia. Începând cu anul 1929, pe când slujea la
Hășmașu, în eparhia Clujului, a început să scrie o serie de broșuri cu caracter
moralizator, având ca ţintă pe credincioșii simpli, fără sau cu puţină pregătire
intelectuală, inspirându-se „din cărţile bisericești, cât și din viaţa unor oameni”.
Așa a scris lucrarea „Oglinda duhovnicească”, în șase volume, pe care a început
să o răspândească tot mai mult în rândurile credincioșilor cu care intra în
contact. Ajutat de unii credincioși apropiaţi, lansează un adevărat serviciu de
colportaj, care funcţiona atât în lăcașurile în care slujea, cât și la praznicele din
parohii și mănăstiri, sub binecuvântarea Patriarhului Nicodim Munteanu.
După interzicerea colportajului de către autorităţile comuniste, părintele
Măndiţă și ucenicii săi au rămas cu un volum imens de carte religioasă,
pe care au încercat să o difuzeze, evident la cote mult diminuate faţă de
perioada anterioară anului 1948. În acţiunea continuă de a depista literatura
considerată interzisă și nocivă regimului democrat-popular, în anul 1964
Securitatea a trecut la reţinerea și anchetarea celor din grupul misionar al
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părintelui Măndiţă. La percheziţiile efectuate la domiciliile acestora, în august
1964, la București (în centrul orașului), Curtea de Argeș și mănăstirea Agapia,
Securitatea a descoperit sute de mii de exemplare ale lucrărilor al căror autor
era părintele Măndiţă, tipărite înainte de 1948. Era vorba de camioane de
literatură religioasă imprimată, situaţie care, în cotextul graţierilor deţinuţilor
politici, practic a cutremurat Securitatea convinsă că reușise să identifice și
să anihileze depozitele de carte interzisă. De asemenea, au fost confiscate
numeroase cărţi religioase vechi, unele de patrimoniu, care au luat drumul
Arhivelor Statului. Alături de literatură, organele de represiune au descoperit
ateliere de confecţionat și depozite de obiecte religioase de colportaj, destinate
credincioșilor, precum iconiţe, cruciuliţe, candele, dar și câteva mașini de
scris, procurate după 1948, la care se multiplicaseră câteva lucrări: „Vămile
văzduhului”, „Priveliști apocaliptice”, „Ciclu de predici” și „Mica Biblie”.
Anchetele s-au desfășurat la Agapia, dar și la Ministerul Afacerilor Interne.
În urma unui memoriu înaintat Tribunalului Militar București, în care
invoca starea de sănătate precară, părintele Măndiţă a obţinut judecarea în
stare de libertate. Din lot au făcut parte: Nicodim Măndiţă, Vasile Poiţelea,
Costache Măgirescu, Gheorghe Palade, Grigore Bălan, Ionescu Jorj, Nicolae
Chinaru, Anica Ţupu, Elena Popa, Gheorghe Stoica și Gheorghe Lazăr. Prin
Sentinţa nr. 38 din 22 ianuarie 1965 a Tribunalului Militar București, părintele
Măndiţă a fost condamnat la 8 ani închisoare corecţională, pentru delictul de
„răspândire de publicaţii interzise”. A cunoscut închisorile de la Piatra Neamţ
(1965), Bacău (martie 1965), Jilava (martie 1965) și Aiud (aprilie 1965). În
urma Decretului Consiliului de Stat nr. 456 din 31 mai 1966 a fost graţiat de
restul pedepsei, încât la 11 iunie 1966, părintele Măndiţă a cunoscut libertatea
din penitenciarul Aiud. A revenit ca slujitor la mănăstirea Agapia.
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oan Mereu s-a născut la 3 decembrie 1903 în localitatea Săcuieu, județul
Cluj, din părinții Gavriil și Ana. A început studiile la școala din comuna
natală, continuându-le la Gimnaziul din Huedin și la Liceul „S. Vulcan” din
Beiuș. În 1928, Ioan Mereu a absolvit Academia Teologică din Blaj.
Un an mai târziu, în 1929, a fost hirotonit preot de către episcopul Iuliu
Hossu pe seama parohiei Răchițele, unde a slujit până în 1934, când s-a
transferat în parohia Săcuieu.
Instaurarea comunismului în România a generat o reacție specifică
din partea societății românești reprezentată de rezistența armată din munți.
Astfel de organizații s-au dezvoltat și în zona munților Apuseni, printre ele
numărându-se cea a maiorului Dabija, grupul Capotă-Dejeu sau a fraților
Șușman.
În 1948 a luat ființă, din inițiativa lui Gheorghe Gheorghiu Mărășești și a
lui Gavril Forțu, organizația „Cruce și Spadă”, care avea legături în București,
Moeciu-Brașov, Ruginoasa-Iași și Săcuieu-Huedin. Cei care s-au implicat în
activitatea grupării în zona Huedinului au fost Gavril Forțu, Traian Mereu și
Traian Pașcu. Cei trei l-au convins și pe Aurel Potra, cumnatul preotului Ioan
Mereu, să adere la organizație.
Motivația transpartinică a luptei armate împotriva regimului ilegitim
și criminal, instaurat în România cu ajutorul armatei roșii, era rezumată în
programul grupului: „Nu ne numim nici legionari și nici maniști, dar văzând
mișeliile de astăzi și pericolul în care se găsește țara, ne-am adus aminte că mai
presus de toate suntem Români”.
Prin poziția privilegiată pe care o avea în comunitate, preotul Ioan Mereu
a avut contacte cu membrii grupului, fără să ia parte direct la acțiunile acestora.
De altfel, nici motivul arestării nu este pe deplin elucidat, cel mai probabil
datorându-se faptului că acesta îi dăduse cumnatului său, Aurel Potra, arma
de vânătoare pe care o moștenise de la tatăl său.
Având în vedere afilierea sa confesională de preot greco-catolic, fiica
sa, Felicia Ahciarliu, a susținut faptul că preotul Ioan Mereu a fost arestat și
pentru că a refuzat să treacă la ortodoxie. Poziția acesteia este contrazisă de
sora preotului Mereu, Florica Briciu, care afirmă că părintele ar fi fost de acord
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să treacă la ortodoxie, dacă satul ar fi cerut asta: „în 1948 el a zis: Dacă poporu,
comuna, îi de acord, io-s de acord. El n-o fost contra”.
Impactul arestării, ce a avut loc la 5 aprilie 1949, asupra credincioșilor
este redat de către fiica acestuia, Elvira Buș: „Oamenii au fost extrem de șocați:
Tulai, Doamne, că l-o dus pe popa! Atuncea, imediat, reacția a fost așa de
groază. Toată lumea parcă tăcea”.
În ancheta desfășurată la Cluj, preotul Ioan Mereu a fost torturat cu
bestialitate pentru a oferi informații despre ceilalți membri ai grupului „Cruce
și Spadă”. În cele din urmă, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru
omisiune de denunț de către Tribunalul Militar Cluj, prin sentința din 22
septembrie 1949. După condamnare a ajuns în penitenciarul Aiud, iar de aici
la coloniile de muncă de la Canal (Peninsula, Poarta Albă și Anghel Saligny).
Revenit la Aiud, până la expirarea pedepsei, a muncit în fabrica penitenciarului.
La 7 septembrie 1957 a fost trimis, prin decizie administrativă, în domiciliu
obligatoriu la Răchitoasa, de unde s-a eliberat la 9 octombrie 1961.
Reîntors acasă, preotul Ioan Mereu a adresat Arhiepiscopiei Clujului
cererea de reprimire în cler: „Vă rog să binevoiți a mă reprimi în cadrul Bisericii
Ortodoxe Române la care am revenit printre primii în toamna anului 1948.
Îmi iau obligația să slujesc Biserica cu deplină conștiinciozitate, respectând
totodată toate dispozițiile date de forurile superioare”.
Cazul lui a fost discutat și soluționat în consistoriul eparhial, care la data
de 19 septembrie 1962 emitea decizia de reprimire în cler, preotul Ioan Mereu
slujind până la pensionare în parohiile Rogojel, Vișag și Săcuieu.
În toată perioada post-carcerală, Securitatea a continuat să-l urmărească
pe preotul Ioan Mereu, suspectându-l permanent de reluarea legăturilor cu
foștii membri ai grupului „Cruce și Spadă” sau cu rudele acestora. Dosarul de
urmărire informativă a fost închis la 24 noiembrie 1989, cu rezoluția ofițerului
de Securitate: Preotul Mereu Ioan nu a avut și nu are manifestări ostile. Este un
element precaut datorită antecedentelor penale și de frica unor noi consecințe
a evitat să-și exteriorizeze concepțiile și convingerile politice, afirmându-se că
pentru asemenea fapte a suferit mult și că nu îl mai interesează politica”.
De-a lungul slujirii sale în parohiile menționate, dar mai ales după 1990,
preotul Ioan Mereu a dat dovadă de fidelitate față de Biserica Ortodoxă, poziție
argumentată de mărturia fiicei sale, Elvira Buș, care relatează despre presiunile
de „revenire” la greco-catolicism din anii ’90: „S-au agitat niște spirite în zonă.
Dânsul, în calitate de fost preot greco-catolic revenit la preoție ca ortodox, ar
fi fost primul, aș zice, moralmente îndreptățit să meargă pe ideea „restitutio in
integrum”, nu? Căci satu o fost greco-catolic. Dar bătrânu le-a zis: Potoliți-vă!
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Lăsați lucrurile așa cum sunt! Pe drumul ăsta am pornit… Deci nu i-a încurajat,
nu i-a stimulat pentru a se converti”.
Până la moartea sa, în 1992, preotul Ioan Mereu s-a implicat, alături de
fiul său Dorian, în cinstirea memoriei celor care au luptat în grupul „Cruce și
Spadă”, ridicând un monument pentru aceștia în comuna Săcuieu.
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Meseșan Aurel

P

ărintele Aurel Meseșan s-a născut în 25 martie 1908 în comuna Hădăreni,
județul Mureș, într-o familie de țărani mijlocași, Iacob și Lucreția. Școala
primară a urmat-o în satul natal, gimnaziul la Turda, unde absolvă și Liceul
„Regele Ferdinand” în august 1927, înscriindu-se la Academia Teologică la
Blaj, absolvită în 1931. A săvârșit serviciul militar în anul 1930 cu gradul de
confesor.
Părintele Aurel s-a căsătorit în anul 24 august 1933 cu Maria (Marioara),
fiica notarului Vasile Matei și a Anei din Podeni. Soția Maria, după terminarea școlii primare în sat, a urmat cursurile Școlii Civile de fete din Aiud și,
ultima clasă, în Orăștie. Au avut împreună patru copii: Radu, Aurel, Maria și
Monica.
În data de 29 octombrie 1933 a fost hirotonit preot pe seama parohiei
Cicău, Protopopiatul Aiud, de către IPS Dr. Vasile Suciu, Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș, slujind aici până la 25 octombrie 1940, dată
la care se transferă în parohia Bădeni din Protopopiatul Turda, activând până
în 5 iunie 1949.
La această dată, autoritățile opresive l-au arestat, iar peste câteva luni Tribunalul Militar din Sibiu prin Sentința nr. 962/08.12.1949 l-a condamnat pentru uneltire la trei ani de pușcărie. A fost acuzat de legăturile sale cu organizația
anti-comunistă condusă de Leon Șușman, ce acționa pe raza localităților Podeni, Ciugudu de Sus, Ormeniș, Cisteiu de Mureș, Cicău, Aiud, Ocna Mureș,
Blaj. A găzduit la locuința sa mai multe persoane urmărite.
Detenția a executat-o în închisorile din Aiud, Caransebeș, Galeșu, Colonia Onești, după care, la 21 iulie 1952 a fost internat cu Domiciliu obligatoriu
pentru încă 36 de luni la Poarta Albă pentru a lucra – în condiții de exterminare – la Canalul Dunăre-Marea Neagră.
A fost eliberat la 23 aprilie 1954, în contextul amnistiilor politice din acea
vreme, conform Biletului de Eliberare Nr. 8860/1954 al Direcţiei Lagăre și Colonii de Muncă, Formaţiunea 0665 Onești.
Începând cu 1 noiembrie 1954, Ministerul Cultelor a recunoscut numirea
părintelui Aurel ca paroh la Parohia Ortodoxă Podeni, Protopopiatul Turda,
unde a fost iubit atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei foști greco-catolici.
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Pentru a nu supăra pe nimeni, făcea slujba prin rotație, la ambele biserici din
sat.
Relatând despre anii de detenție, zâmbind spunea despre „colegul” său de
la Poarta Albă, Petru Popa al lui Mitruca, originar din Podeni, un vlăjgan, hoț
mărunt, care a ajuns la bucătăria pușcăriei. Acesta, din respect pentru consătenii lui deveniți ortaci de suferință, le aducea pe furiș, din când în când, câte
o bucată de pâine sau cartofi fierți.
Preotul Aurel Meseșan, gospodar priceput, a fost un cititor pasionat al
clasicilor literaturii române și al cărților de istorie. A urmat Cursurile de Îndrumări Misionare și Sociale la Institutul Teologic Universitar Sibiu în anul
1956.
S-a pensionat pe motiv de boală la 30 septembrie 1969, mutându-se la
Galați. A decedat la 21 noiembrie 1976, fiind înmormântat în Cimitirul Eternitatea din orașul dunărean. Preoteasa Maria s-a mutat la Domnul la 13 februarie 1993, fiind așezată spre veșnică odihnă lângă soțul său, alături de alți
membri ai familiei.
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Mihalca Ioan
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-a născut la 9 februarie 1901, în localitatea
Năsăud (județul Bistrița-Năsăud), din părinții
George (învățător) și Raveca. A fost căsătorit cu
Cornelia Pridea, cu care a avut 2 copii. După absolvirea Academiei Teologice, Ioan Mihalca a fost
hirotonit preot. Prima parohie în care a slujit a fost
cea din Rebrișoara (județul Bistrița-Năsăud), în
perioada 30 septembrie 1926 – 12 februarie 1949.
A fost arestat la 12 februarie 1949 și
condamnat la 2 ani închisoare corecțională
pentru infracţiunea „omisiune de denunţ la
uneltire contra ordinii sociale”, fiind suspectat
de Securitate că se afla în legătură cu membrii
organizației „Liga Naţională Creștină”, condusă
de locotenentul Bodiu Leonida, cunoscută și
sub denumirea „Garda Albă” sau „Organizaţia de rezistenţă a partizanilor din
Munţii Rodnei”. Părintele Mihalca a fost un susținător al organizației menționate
anterior. Și-a executat pedeapsa în penitenciarul de la Cluj, apoi, din decembrie
1949, la Aiud. A fost eliberat la 11 februarie 1951.
După eliberarea din închisoare, a revenit ca preot ortodox în aceeași parohie,
unde a activat între 22 aprilie 1951 – 23 septembrie 1956. Ulterior, de la 23
septembrie 1956 la 2 mai 1957, a slujit în parohia Vultureni (județul Cluj), după care
a fost transferat în localitatea Nimigea de Sus (județul Bistrița-Năsăud), unde a slujit
între 2 mai 1957 și 1 august 1959. Ultima parohie a părintelui Mihalca a fost Gersa
I (județul Bistrița-Năsăud), unde a fost preot începând cu 1 august 1959 până la
31 decembrie 1967. Pentru activitatea sa remarcabilă a fost onorat cu distincțiile de
iconom și iconom stavrofor (dreptul de a purta brâu roșu, apoi și cruce).
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Munteanu Gheorghe

P

reotul Gheorghe Munteanu s-a născut la 14 august 1912 în Poiana Blenchii, județul Someș (azi Sălaj), din părinții Gavril și Anastasia. A urmat
școala primară în Poiana Blenchii și Gâlgău, apoi liceul „Andrei Mureșanu”
din Dej, pe care l-a absolvit cu diplomă de bacalaureat în 1929 și Academia
Teologică din Cluj în 1933.
S-a căsătorit, la 17 septembrie 1933, cu Aurelia Micu și a avut patru copii:
Gavril, Radu, Liviu Augustin și Lucia. La 4 octombrie 1933 a fost hirotonit de
către Nicolae Colan, episcopul Clujului, fiind numit pe seama parohiei Muncel
și a filiei Fălcușa (jud. Cluj).
În 1936 s-a transferat la parohia Ciubanca (jud. Cluj), unde a slujit până
în 1944. În această perioadă s-a înscris în Mișcarea Legionară, participând la
campania electorală din februarie 1938, motiv pentru care a fost anchetat în
octombrie 1938.
Din 1944 a ajuns la parohia Poiana Blenchii, aflată pe atunci în protopopiatul Dej, iar azi în județul Sălaj. În primii doi ani petrecuți aici, preotul
Gheorghe Muntenau a finalizat lucrările de renovare ale bisericii, începute în
1938. Tot în această perioadă, s-a înscris în Partidul Național Țărănesc, în care
a activat până în 1947.
În 1945 a aderat la Oastea Domnului, având un rol determinant în
acțiunile asociației în raionul Dej; în parohia Poiana Blenchii, mai bine de
100 de credincioși erau membri ai Oastei Domnului. De-a lungul anilor ’50,
preotul Gheorghe Munteanu a organizat frecvent întâlniri ale asociației în
parohie, motiv pentru care era atent urmărit de către Securitate. În septembrie
1956, în cadrul unei adunări la care au participat peste 800 de credincioși
în frunte cu Traian Dorz, părintele Gheorghe Munteanu i-a îndemnat pe cei
prezenți, după cum nota un raport al Securității: „Să vă supuneți stăpânirii lui
Dumnezeu, să vă abțineți de la distracțiile lumești, să trăiți o viață retrasă, să
ascultați de conducătorii Oastei, să nu beți băuturi alcoolice”.
La 11 iunie 1959, părintele Gheorghe Munteanu a fost arestat alături de
Gavril Mureșan, și el lider al asociației Oastea Domnului, și condamnat de către
Tribunalul Militar Cluj, pe 19 noiembrie 1959, la 6 ani de închisoare, pentru
activitatea desfășurată în cadrul Oastei Domnului. La momentul condamnării
se afla la penitenciarul Gherla, de unde a fost transferat, pe 20 februarie 1960,
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la închisoarea Aiud; aici s-a desfășurat procesul reeducării, condus de Grupul
Operativ Aiud, la comanda căruia se afla colonelul Gheorghe Crăciun.
Participarea preotului Gheorghe Munteanu la reeducare a fost una
marginală, acesta semnând o declarație prin care se desolidariza de trecutul
său politic. La 31 iulie 1964, în urma decretului de grațiere 411/1964, a fost
eliberat și s-a întors în parohia Poiana Blenchii. S-a pensionat la 1 noiembrie
1977, continuând să slujească până în august 1979. A fost urmărit permanent
de către Securitate până în 1982, anul trecerii sale la Domnul.
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Munteanu Liviu Galaction1
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ărintele Liviu Galaction Munteanu s-a
născut în ziua de 16 mai a anului 1898, în
localitatea Cristian (județul Brașov), în familia
învățătorilor Nicolae și Maria (născută Bârsan). Provenind dintr-o veche familie de luptători pentru drepturile românilor (străbunicul său luptase în revoluția din 1821 alături de
Tudor Vladimirescu, refugiindu-se în Ardeal
după eșuarea ei, bunicul său „luptase pentru
ridicarea materială a românilor”, iar tatăl său
întemeiase prima școală românească din Cristian), părintele Liviu Galaction avea să ducă
mai departe vrednica moștenire a familiei sale.
A urmat școala primară în satul natal, apoi Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov (1909-1917),
înscriindu-se la Institutul Teologic-pedagogic din Sibiu. Tânăr student în anul
II, este pe punctul de a părăsi studiile teologice pentru a se reprofila spre silvicultură, dragostea puternică pentru natură fiind de altfel o trăsătură ce l-a
caracterizat întreaga viață. Intervenția viitorului Mitropolit Nicolae Bălan (pe
atunci profesor la Institut) se va dovedi decisivă, părintele hotărând în urma
unei discuții cu el să se dedice definitiv slujirii lui Dumnezeu. A absolvit Institutul în anul 1920, înscriindu-se apoi la studii doctorale în cadrul Facultății de
Teologie din Cernăuți. În anul 1924 obține titlul de doctor.
Cu un an înainte, în 1923, s-a căsătorit cu Silvia Popa, împreună cu care
au avut trei copii: Didina (moartă într-un accident tragic, în anul 1948, în
timpul unei drumeții în munți, eveniment ce-l va marca profund), Sergiu
(absolvent al Facultății de Medicină) și Lia. Odată cu înființarea Academiei
1

În biografia noastră vom repeta în anumită măsură informațiile prezentate în studiul dedicat „Procesului catehizației” de la Cluj (v. pp. 47 sq.), pe de o parte pentru
că sursele pentru cele două subiecte sunt în mare măsură aceleași, iar pe de altă parte
pentru că am considerat necesar să redăm aici o biografie cât mai completă (chiar cu
riscul repetiției) a unuia dintre cei mai reprezentativi martiri dați de Eparhia Clujului
în perioada comunistă.
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Teologice Ortodoxe din Cluj, în 1924, mai multe posturi de profesori au
fost scoase la concurs, condiția înscrierii fiind deținerea titlului de doctor în
teologie. Tânărul Liviu Galaction participă și câștigă postul de profesor de
Isagogie, Exegeză și Arheologie Biblică. Își va lega aproape întreaga activitate
didactică de Academia Teologică din Cluj (devenită în 1948 Institut Teologic
de grad universitar): în septembrie 1924 a fost numit profesor de studii
biblice pentru catedrele de Vechiul și Noul Testament, secretar al Institutului,
apoi duhovnic între 1926-1928 și rector între 1937-1943 și 1946-1952 (până
la desființarea Institutului de către autoritățile comuniste). În toată această
perioadă a publicat intens, scriind o multitudine de articole, studii și cărți mai
ales în domeniile sale de specialitate (Vechiul și Noul Testament).
Apreciind aptitudinile sale deosebite, Episcopul Nicolae Ivan l-a hirotonit
diacon în martie 1925 și preot în februarie 1927. La 5 noiembrie 1933, cu ocazia
sfințirii Catedralei Ortodoxe din Cluj, a fost hirotesit iconom stavrofor.
Începând cu anul 1924 a făcut parte din Asociația „Credința Ortodoxă”
a studenților de la Academia Teologică din Cluj, lucru ce avea să-i fie imputat
– în mod destul de neașteptat chiar și pentru justiția comunistă – în cadrul
anchetelor de mai târziu. În 22 noiembrie 1939, când regele Carol al II-lea a
desființat toate asociațiile studențești și le-a transformat în Cohorta Frontului
Național Studențesc, părintele a depus jurământul în calitate de comandant al
acestei Cohorte – secțiunea Teologie, divizia Cluj.
Între anii 1934-1944 a fost secretar și redactor al revistei Viața Ilustrată,
editată de Episcopia Clujului, publicând o multitudine de articole religioase și
culturale, dintre care unele cu pronunțat caracter apologetic anti-comunist și
anti-sovietic. A mai publicat și în alte periodice ale vremii. Cităm, de pildă din
articolul „Creștinismul ca temelie a vieții sociale”, apărut în revista Renașterea
a episcopiei Clujului în ianuarie 1938, cuvinte mai actuale ca niciodată: „Oare
poate crede cineva că legătura magică dintre oameni se poate găsi în vreuna
din ideologiile sociale, ieșite din nebuneasca încercare de a destrăma tot
ceea ce a creat creștinismul până acum? Înșelăciune. La ce rezultate au ajuns
socialismul, comunismul, marxismul, bolșevismul? Întronat-au altruismul în
lume, sfărâmat-au distanța dintre clase sociale, dintre oameni? Dimpotrivă.
[…] Cei mai fanatici propagandiști ai acestor ideologii nu sunt decât niște abili
mânuitori ai cuvântului ademenitor, niște vânători după puterea de stăpânire,
de încătușare a libertății individuale. Ajunși în fruntea piramidei, societatea
pentru ei este o turmă inconștientă bună de mânat cu biciul. Orice drept
oprimat, orice părere înghețată pe buze. Da, realizează o legătură în societate,
este legătura durerii, a suferinței fără glas, a morții brutale care pândește la
fiecare pas. Toate aceste -isme nu pot avea credit, cuvântul lor – opiu amețitor
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plin de dezamăgiri”. Inutil să spunem că astfel de cuvinte au constituit
unul dintre punctele centrale pentru care părintele a fost nu doar arestat și
anchetat, ci și urmărit intens de Securitate odată cu ajungerea comuniștilor
la putere. Prin prisma lor, autoritatea politică avea să se raporteze până la
sfârșit la părintele Liviu Galaction ca la un dușman înverșunat, fie că acesta
se manifesta public sau nu. Trebuie să menționăm aici că pentru Securitate,
acuzațiile de anti-comunism, anti-materialism și anti-semitism sunt puse
aproape constant în „aceeași oală”. Părintele Liviu Galaction va sancționa
acest lucru la anchetă, asumându-și deschis acuzația de anti-comunism, însă
niciodată pe cea de antisemitism. „Î: Precizează dacă înainte de 23 august ai
scris și publicat articole cu caracter anticomunist, antimaterialist și împotriva
evreilor? R: Nu am scris și publicat niciun articol în care să fiu împotriva
evreilor. Recunosc faptul că înainte de 23 august 1944 am scris articole care
au avut conținut anticomunist și antimaterialist”. Trebuie spus aici că părintele
nu a făcut niciodată politică partinică, lucru afirmat de el răspicat inclusiv în
cadrul anchetelor de mai târziu. Astfel, nici măcar Securitatea, maestră la așa
ceva, nu i-a putut atribui sau nu l-a putut forța să recunoască vreo afiliație
politică, toate fișele sale menționând explicit acest lucru.
Odată cu cedarea Ardealului de Nord, părintele alege să rămână la Cluj
alături de Episcopul Nicolae Colan, deși familia lui se refugiază în România.
Va deveni astfel unul din oamenii de nădejde ai episcopului clujean în acele
vremuri de mare cumpănă, rămânând astfel până la sfârșitul vieții sale. Acest
lucru va constitui la rândul lui un alt motiv de suspiciune în ochii Securității
de mai târziu: „Este omul cel mai de încredere al Episcopului Nicolae Colan,”
găsim scris într-o caracterizare. Merită să menționăm că lucrările sale cele
mai importante sunt publicate în perioada stăpânirii horthyste, probabil ca o
încercare a părintelui de a întări cultura românească aflată sub asediul ocupaţiei
străine. Este vorba mai ales de cărţi de popularizare adresate credincioșilor
de rând și reunite în colecția „Cărțile vieții”, ca de pildă Viața Mântuitorului
Hristos povestită pe înțelesul tuturor (1941), Viața Sfântului Apostol Pavel
(1942), Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan (1943), Viața Sfântului
Apostol Petru (1944) și altele. Tot din această perioadă se păstrează mărturia
fiicei părintelui, care vorbește despre încercările tatălui său de a-i ajuta nu
doar pe românii aflați sub stăpânire horthystă, ci și pe evreii amenințați cu
exterminarea: „Știu că tata a contribuit la înscrierea în Academia Teologică
a trei tineri evrei și, în acest fel, la trecerea lor peste graniță, până la Sibiu,
scăpându-i de la deportare și de la o moarte aproape sigură”.
Eliberarea Ardealului nu face altceva decât să înlocuiască o ocupație cu
alta, mai perfidă și mai periculoasă. Continuăm mărturia fiicei părintelui: „În
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1944, la înaintarea trupelor sovietice pe frontul de apus, casa ne-a fost temporar
ocupată și folosită întâi ca secție de chirurgie, apoi cantină a trupelor rusești,
perioade în care, în vâltoarea războiului, o parte a lucrurile din casă ne-a
fost efectiv spulberată”. În aceste vremuri grele, conștiinciozitatea și hărnicia
părintelui se vor dovedi salvatoare, dragostea sa de natură fiind canalizată spre
grădinărit, care devenise o necesitate pentru supraviețuire: „Viața sa era de o
rigoare extraordinară, bine drămuită între familie, catedră și hobby-ul său,
devenit atunci necesitate, grădinăritul și pomicultura. Studia, scria mult, își
pregătea cu temei cursurile, lucrările, predicile, conferințele”.
Odată cu venirea la putere a comuniștilor, crucea părintelui Liviu
Galaction devine cu atât mai grea, pentru că va trebui să găsească un mod de
trai sub un regim pe care-l detesta, îl considera ilegitim și împotriva căruia
scrisese vehement. Din informațiile pe care le avem, vedem că părintele a
înțeles cu deplină luciditate urgia ce se abătea asupra țării, cât și faptul că pentru
a ieși la liman, Biserica va fi nevoită să se adapteze unei situații imposibile,
care presupunea atât asumarea curajului mărturisirii, cât și precauția și
discernământul necesare supraviețuirii sub un regim ostil. Experiența vieții
sub stăpânire maghiară desigur că îi va fi fost de folos în acest sens.
Semnul văzut al persecuției religioase ce se prefigura vine în anul 1948,
când religia este scoasă în afara școlii, academiile teologice sunt desființate,
iar Academia Teologică din Cluj este înlocuită de Institutul Teologic cu grad
universitar. În calitate de rector, părintele Liviu Galaction va duce o luptă
acerbă pentru salvarea tradiției universitare teologice clujene. Pe de o parte,
grija sa se va îndrepta asupra profesorilor, pe care va încerca să-i fidelizeze și
să-i solidarizeze în fața încercărilor noii Securități de semănare a discordiei și
suspiciunii. Totodată, îi va îndemna pe profesori să se poarte cu multă atenție
pentru a nu provoca autoritățile politice, sfătuindu-i: „să-și scrie cursurile,
să nu vorbească nimic decât ceea ce au scris, pentru a avea întotdeauna act
justificativ […] și a nu aduce prejudicii Institutului”. Tot din această strategie
de a adormi vigilența Securității face parte și înscrierea sa, în anul 1948, în
Frontul Plugarilor, alături de mai mulți profesori de la Teologie. Strategia nu
va da însă roadele scontate. Pe de o parte, „antenele” organelor erau prea bine
puse la punct: „De la instaurarea regimului de democrație populară în țara
noastră, Munteanu Liviu a refuzat orice colaborare cu regimul sub pretextul
că nu a făcut niciodată politică. În anul 1948 […] a intrat în Frontul Plugarilor,
unde însă nu a depus niciun fel de activitate”. Pe de altă parte, însăși firea
demnă și neduplicitară a părintelui îl va „trăda” repede: într-o ședință de
lucru va intra în conflict deschis cu însuși conducătorul organizației, pe nume
Balomiri, neputând să se abţină de la a combate acuzele pe care acesta le
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aducea Mitropolitului Andrei Șaguna. Ca urmare a acestei polemici, va înceta
complet activitatea în cadrul Frontului. Astfel, încercarea sa de a evita vizorul
Securității a avut prea puțin succes, părintele fiind receptat drept unul dintre
exponenții principali ai rezistenței anti-comuniste clujene: „Are o atitudine
dușmănoasă față de regimul actual. El este centrul reacțiunii care există la
Teologie. Nu s-a observat însă până în prezent vreo manifestare fățișă contra
regimului. Caută să se abțină de la orice fel de manifestații contra regimului
democratic, fiind foarte prudent”. De altfel, paranoia organelor de Securitate
era de așa natură, încât până și faptul că în cuvântările sale folosea expresii
ca „lupta neamului românesc” sau „Biserica neamului românesc” constituia
pentru regim o modalitate de răspândire a „otravei naționaliste”.
Însă pe lângă profesori, desigur că grija sa s-a îndreptat mai ales asupra
tinerilor studenți teologi, viitorii slujitori ai Bisericii. În acest sens, părintele
Liviu Galaction a încercat pe cât i-a stat în putință să-i pregătească pentru
desfășurarea misiunii preoțești în contextul unor vremuri tulburi și adverse,
punându-le înainte rolul decisiv pe care îl aveau în păstrarea ființei creștine a
poporului român. „Mai ales în împrejurările de azi”, spune el într-un discurs
ținut pe 6 decembrie 1950, „Teologia trebuie să fie conștientă de marele rol
pe care trebuie să-l joace în viața neamului românesc. Niciodată în trecutul
nostru, Biserica nu a fost la așa de mare răspântie de drumuri”. În cuvântările
sale adresate studenților, părintele nu va înțelege să facă rabat față de linia de
mărturisire a credinței, chiar dacă aceasta a însemnat acutizarea graduală a
conflictului dintre el și regim. Un punct de maximă tensiune al acestui conflict
îl constituie un discurs pe care părintele Liviu Galaction l-a ținut studenților la
începutul anului 1952, atunci când și-a dat seama că Securitatea duce eforturi
intense de infiltrare a Institutului Teologic. „În institutul nostru se găsesc 3
grupuri de studenți teologi: prima grupă și aceștia sunt cei mai puțini, sunt
studenți serioși, adevărați preoți de mâine în care putem conta. […] A treia
grupă și aceștia sunt cei mai periculoși, sunt uneltele „Securității”, care în calitate
de informatori duc toate știrile care pot duce la desființarea noastră ca institut.
Noi trebuie să descoperim pe acești studenți și să-i îndepărtăm, or acest lucru
îl putem face dacă toți îmi veți fi în jurul meu și îmi veți da concursul. Până
atunci fiecare să fiți atenți ce vorbiți și în special să fiți solidari. Solidaritatea
noastră va fi singurul lucru care ne va menține”. Această informație a pus pe
jar autoritățile, fiind necesară intervenția Direcțiunii Generale a Securității
înseși, care ceartă organele de la Cluj pentru că lăsaseră ca munca lor să fie
deconspirată. Pentru a lua măsuri împotriva acuzației de infiltrare a Teologiei,
s-a hotărât „crearea a încă unui informator calificat din rândul profesorilor și
a doi informatori din rândul studenților”.
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Trebuie spus aici că din dosarul părintelui se poate constata disprețul pe
care îl avea față de informatori, perspicacitatea în a-i depista și chiar o anumită
tendință de a-i confrunta deschis în privința colaborării lor cu poliția politică.
Unele momente găsite în dosare sunt de un tragi-comic demn de romanele
polițiste, de pildă când părintele îi pune înainte unuia dintre informatorii săi
„principali” faptul că știe că multe dintre acțiunile Securității împotriva lui
sunt cauzate de notele acestuia. „Munteanu a afirmat față de [sursă] că are o
persoană sus pusă la Minister care i-a comunicat că acesta [sursa] l-ar săpa pe
el […], făcând rapoarte că ar fi scris articole anticomuniste în Viața ilustrată.
[Sursa] a negat acest lucru, cerându-i admiterea prestării jurământului,
singura formă de convingere. Atunci Munteanu și-a cerut scuze și a spus că
nu este nevoie, ci probabil din altă parte îi vin atacurile”. Considerăm că este
de prisos să comentăm cinismul situației, cu atât mai mult cu cât informatorul
se conspiră pe el însuși chiar în nota informativă.
Dosarul dedicat anului 1952 relevă eforturile supraomenești duse de
părintele Liviu Galaction (împreună cu episcopul Nicolae Colan) pentru a
salva Institutul Teologic de la desființare, prin dese drumuri la București și
intervenții la toate forurile competente. Pe lângă dușmanii din afară, părintele
avea cum am văzut și o multitudine de dușmani dinăuntru, care subminau
toate eforturile sale. Cu toate acestea, părintele a luptat eroic, mobilizându-i
pe studenți ca să strângă fonduri pentru finanțarea Institutului (în gravă criză
economică în urma reformei monetare din 1952) și crezând până la capăt
ca va putea evita soarta tristă a închiderii Institutului. Mai multe note din
acea perioadă redau dramatismul situației. În cuvântul său de sfârșit de an, pe
22 iunie 1952, rectorul spunea: „Institutul Teologic Ortodox a fost contopit
cu acela de la Sibiu, neștiindu-se unde va funcționa, la Cluj sau la Sibiu, și a
încurajat pe studenți asigurându-i că toți vor fi repartizați la celelalte institute
din țară, Sibiu sau București, așa că vor avea putința să-și continue studiile”.
Încă se credea că institutele vor fi contopite, existând șansa ca activitatea să
poată fi continuată la Cluj. Realitatea dură avea să iasă la iveală peste doar
patru zile, pe 26 iunie, la sinodul mitropolitan de la Sibiu: „Deși în Sinod[ul
B.O.R.] s-a discutat că se contopesc cele două institute, Bălan Nicolae a spus
că Institutul din Cluj este pur și simplu desființat […]. S-a iscat o discuție
foarte vehementă în urma căreia a vrut să ia cuvântul și Dr. Munteanu Liviu,
dar i s-a făcut semn din partea celorlalți ca să tacă. Pe la orele 8 seara, Colan
și Munteanu s-au ridicat, refuzând să mai participe la discuții și refuzând
invitația la masă a Mitropolitului Bălan”.
Părintele Liviu Galaction Munteanu, deși rector și teolog de marcă, nu a
fost mutat (spre deosebire de alți profesori de la Cluj) la Institutul Teologic de
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la Sibiu, exclusiv din cauza „atitudinii lui antidemocratice”. Pentru a fi sigură că
o eventuală mutare a sa la Sibiu nu se va realiza, Securitatea chiar i-a înscenat –
cu două zile înainte de desființarea Institutului – un proces legat de un aparat
de radio pe care și l-ar fi însușit ilegal. Organele de Miliție l-au ridicat chiar în
timpul unui examen, reținându-l pentru o zi cu scopul evident de a-l intimida.
Toate acestea au constituit o lovitură puternică pentru părintele Liviu Galaction,
o notă menționând că „este foarte abătut și disperat”, „manifestându-se la tot
pasul că a fost lovit grav”. Dezamăgirea lui era așa de mare, încât îl băteau chiar
gânduri „de a se retrage complet din luptă”. Tot în această perioadă își pierde
peste noapte și casa personală, care a fost naționalizată și preluată ca locuință
de un ofițer de armată. Despre aceasta găsim doar o notă vagă la dosar: „A
continuat să-și manifeste ura față de regim pentru că i s-a naționalizat casa
proprietate și a fost scos din casă”.
Totuși, a depășit aceste momente grele și, „fiind susținut de episcopul
Nicolae Colan”, a fost numit preot slujitor în parohia Bistrița II, „Sfinții Trei
Ierarhi”, la 15 septembrie 1952. A rămas acolo vreme de șase ani, timp în
care și-a continuat cu aceeași consecvenţă și dedicare activitatea de slujitor,
dar și pe cea de mărturisitor și apologet al credinței în fața asaltului ateistmaterialist. Astfel, o primă activitate a fost iniţierea unui ciclu de predici,
intitulat „Despre crearea omului și a lumii”, în care demonta cu argumente
filosofice și știinţifice teoria evoluţionistă. Notele referitoare la aceste predici
abundă în dosarele de la Securitate: „După ce a fost mutat la Bistrița ne-a fost
semnalat că a ținut mai multe conferințe la biserică unde a combătut teoria
științifică despre apariția și evoluția omului pe pământ, spunând și dând de
înțeles că cele spuse de știință sunt minciuni, preamărind teoriile idealiste și
mistice”. Desigur că un astfel de discurs, rostit pe față în biserică, a avut darul
de a atrage interesul și admirația credincioșilor, care au început să participe
la ele în număr tot mai mare („menționez că aceste predici au avut influență
asupra credincioșilor întrucât numărul participanților a crescut progresiv”),
dar și îngrijorarea organelor represive, care îl receptau pe părintele prin același
filtru ideologic neschimbat: „ne-a fost semnalat că ar desfășura activitate ostilă
prin îndemnarea credincioșilor de-a nu se supune diferitelor hotărâri ce se
i-au [sic!] precum și propagarea misticismului în rândul populației din acest
oraș”.
Pentru a contracara și supraveghea această activitate misionară,
Securitatea a luat în mod evident măsurile de rigoare, recrutând mai mulți
informatori din cercul apropiat al părintelui și stabilind un plan foarte bine
pus la punct de măsuri împotriva lui. Doar pentru a ilustra modul de operare
a instituției în cauză, o să dăm o notă care arată cum se realiza infiltrarea unui
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informator: „Va fi instruit informatorul Covaci Vasile, inf. calificat de a intra
în anturajul preotului Munteanu L. prin o legendă bine studiată în preună cu
tov. șef al Raionul. Întrucât sa constatat că între preotul Munteanu și preotul
G. V. din Bistrița există mari contradicții se va face o reclamație în numele lui
G. V. adresată către raionul P.M.R. prin care va demasca pe Obectiv, care la
urmă să fie perdută de către G. V., iear inf. să o găsească și cu care va merge la
Munteanu arătândui acest lucru. Aceasta va fi făcută cu scopul de a apropiea
pe inf. față de Obectiv [sic!]”.
În ciuda tuturor acestor măsuri, părintele își va vedea în continuare de
treabă, e drept cu mai multă grijă decât în perioada activității sale la Cluj. O
notă din această perioadă a unuia dintre informatorii recrutați îl prezintă într-o
lumină pozitivă, preocupat exclusiv de probleme duhovnicești și evitând orice
afirmații ce ar fi putut să fie interpretate în sens politic: „Este un om prudent,
se ferește de orice conversație ce nu îi convine, preferă mai mult discuțiile
biblice, în care este foarte stăpân. Stă mai mult acasă scriind la o recenzie sau
un tratat asupra noului testament, își are planificat în fiecare zi câte pagini să
scrie și e de o voință mare. Seara obișnuiește să facă câte o plimbare de o oră.
Este foarte pătruns de studiul său biblic, pe care îl aduce mereu în discuțiile
ce le are”. Printre interesele sale și activitățile documentate de dosare era și
educarea religioasă a tinerilor, cea care avea să-i aducă în puțin timp arestarea.
Deși șederea la Bistrița a trăit-o ca pe un exil (familia îi rămăsese în Cluj și
se întâlneau doar periodic), părintele aborda situația cu împăcare și liniște
sufletească: „Timpul pe care îl stau acum la Bistrița este pentru mine o mare
învățătură. Și voi putea răbda încă situația aceasta pentru că știu și eu că, după
nori, vine și soare”.
Părintele se va întoarce la Cluj în contextul instalării episcopului Teofil
Herineanu ca păstor al urbei ardelene (decembrie 1957) și al dorinței acestuia
de a reînviora activitatea misionară și pastorală din Eparhia Clujului. În acest
sens, episcopul se înconjoară de oameni energici și capabili, unul dintre ei
fiind și părintele Liviu Galaction Munteanu. Pe 1 iunie 1958 acesta este numit
vicar administrativ al episcopiei clujene, asumându-și noua responsabilitate cu
dedicarea și seriozitatea ce-l caracterizau. Un loc central în planul de măsuri
menite să îmbunătățească viața duhovnicească din eparhie era ocupat de
educarea religioasă a tinerilor, pe care atât părintele Liviu Galaction, cât și
episcopul Teofil, o considerau soluția pe termen lung pentru supraviețuirea
Bisericii și contracararea politicii opresive a regimului ateu. În acest sens, pe
20 august 1958 este organizată o conferință cu protopopii eparhiei, la care se
discută, printre alte subiecte, și problema catehizării credincioșilor – tineri și
adulți. Pentru a sistematiza activitatea la nivelul întregii eparhii, se hotărăște
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organizarea de ore speciale de cateheză în cadrul și perioada prevăzute de
lege. Conform informațiilor din dosare și declarațiilor de la anchetă, unul din
protopopi ar fi cerut un manual care să-i ajute în desfășurarea lucrării catehetice,
la care episcopul Teofil l-a indicat expres pe părintele Liviu Galaction, spunând:
„Avem omul cu știință care să vă pună la dispoziție acest material”. Grijii pe care
un alt protopop a manifestat-o referitor la legalitatea demersului și la eventualele
probleme ce ar fi putut apărea, episcopul i-a răspuns cu aceeași promptitudine:
„Precum alte culte au dreptul să facă catehizație, și noi avem dreptul acesta”.
Ca urmare a celor hotărâte și a solicitării protopopilor, părintele Liviu
Galaction îi cere părintelui Ioan Bunea, profesor la Seminarul Teologic Ortodox, să redacteze schematic un plan de cateheze atât pentru elevi (pe 3 cicluri
de vârstă, pentru clasele I-VI), cât și pentru adulți. Pe baza Catehismului de
la Sibiu și a Cărții de învățătură de la București, părintele Bunea redactează
în câteva zile programa catehezelor pentru elevi (4 pagini cuprinzând doar
titlurile lecțiilor ce urmau a fi predate), iar peste încă o săptămână definitivează și programa catehezelor pentru adulți. Având materialul pregătit, părintele
Liviu Galaction Munteanu trimite pe 3 septembrie 1958 o adresă tuturor protopopiatelor din eparhie, în care – pe lângă planul propriu-zis – dă și indicații
pentru folosirea lui: „În adresă le făceam cunoscut că le trimitem «Programa
analitică» a lecțiilor catehetice de la cursul primar pe anul 1958/1959 și le
ordonam să multiplice și să difuzeze pentru toți preoții din protopopiat de
urgență această programă, pentru ca învățământul catehetic să se poată organiza și funcționa unitar în toate parohiile noastre. Preoții să fie îndrumați
a-și face schița la toate lecțiile ținute. Lecțiile să se țină sâmbăta după masă ori
duminecă înainte de Liturghie, la latitudinea preoților”.
Programa apucă să fie răspândită în doar 5 din cele 12 protopopiate,
din cauza a două incidente aparent lipsite de importanță, ce s-au petrecut în
protopopiatul Năsăud: preotul Cornel Briciu din Tăure a mers cu programa
la directorul școlii din sat, cerându-i pe elevi pentru a face cateheză cu ei în
curtea școlii, în timp ce preotul Dumitru Hanțiu din Romuli a mers cu ea
la Sfatul Popular pentru a vedea cum poate fi pusă în aplicare. În contextul
respectiv, fapta se va dovedi de o imprudență maximă (deși evident în
mod nejustificat), stârnind reacția promptă și vehementă a organelor de
Securitate. Intrate în alertă maximă (mai multe note vorbesc de „scandalul
cu catehizarea”), acestea găsesc prilejul oportun nu numai de a doborî
pe unul dintre oponenții vechi ai regimului, anume pe părintele Liviu
Galaction, ci și de a acționa în forță pentru intimidarea Bisericii, dând o
lecție exemplară oricăror preoți care ar mai fi cutezat să întreprindă acțiuni
de educare religioasă a copiilor și tinerilor. Deși episcopia se sesizează și
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retrage imediat toate programele distribuite, încercând să prevină dezastrul,
acesta nu mai poate fi evitat.
În ziua de 21 noiembrie, părintele Liviu Galaction a fost arestat, intrând
în malaxorul dur și distrugător al anchetelor de la Securitate. Contactul dur cu
organele de represiune poate fi cu ușurință remarcat până și din documentele
acestei instituții, evident nu în mod direct, ci distins „printre rânduri”. Avem
astfel o serie de „trei” prime interogatorii, în fapt unul singur despărțit formal
în 3 pentru a da o aparență de „umanitate”, care se desfășoară pe parcursul
întregii nopți dinspre 21 spre 22 noiembrie (primul, între orele 21.30 și 1.30
noaptea, cel de-al doilea între 1.30 și 7.30, iar cel de-al treilea între 8.45 și 10.00).
Anchetat de locotenentul de securitate Constantin Murărețu, părintele descrie
evenimentele legate de adoptarea programei de catehizare, exprimându-se
simplu și demn (dincolo de limba de lemn impusă de anchetă), fără a adopta
vreun ton de auto-demascare specific anchetelor. Declarațiile sale aproape dau
impresia de a fi date „pentru posteritate”, respectiv cu conștiința că vor rămâne
ca documente istorice. Încercările sale de a arăta că „programa” era menită să
fie pusă în aplicare în biserică, nu în școală, între orele prevăzute de Sfântul
Sinod, și că acționase în conformitate cu hotărârile conferinței cu protopopii,
la inițiativa Episcopului Teofil Herineanu și cu încuviinţarea împuternicitului
pentru culte, nu numai că se dovedesc zadarnice, ci chiar îi vor fi imputate
la proces: „Vrând să scape de răspunderea faptelor sale, în cursul anchetei,
învinuitul Munteanu Liviu Galaction a încercat să arunce vinovăția care îi
aparține pe seama conferinței cu protopopii și a consiliului eparhial și să se
identifice cu biserica”. Vinovatul era deja stabilit și trebuia doar făcut să-și
recunoască încadrarea juridică a vinovăției. În acest sens, cel mai interesant
dintre interogatorii este „al doilea”, desfășurat noaptea pe parcursul a șase
ore și încheiat printr-un proces verbal de numai 3 file, în care părintele își
recunoaște și asumă „vinovăția”. Ne putem doar imagina presiunile la care
va fi fost supus. „Î: Cine ți-a dat d-tale dreptul și încuviințarea să inițiezi, să
redactezi și să difuzezi „Programa Analitică” a lecțiilor catehetice de la cursul
primar pe anul școlar 1958/1959? R: Nu mi-a dat niciun for competent dreptul
și încuviințarea ca să inițiez, să redactez și să difuzez „Programa Analitică”
a lecțiilor catehetice de la cursul primar pe anul școlar 1958/1959. Î: Arată
scopul pentru care ai inițiat, redactat și difuzat „programa analitică” […], atât
timp cât nu aveai acest drept și în școală nu era ca obiect de studiu această
disciplină? R: Am inițiat, redactat și difuzat „Programa analitică” a lecțiilor
catehetice de la cursul primar pe anul școlar 1958/1959 cu scopul de a face
educația religioasă a copiilor (s. Securității)”.
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După acest prim șoc al contactului contondent cu ancheta, părintele
ajunge în arestul Securității, de unde găsim în dosarul lui câteva note extrem
de interesante. Ele sunt redate ca niște confidențe ale părintelui, de departe
cele mai personale din tot cuprinsul dosarului, însă nu e defel limpede care e
contextul în care le-a făcut sau față de cine. Nu sunt semnate cu vreun nume de
informator, apar cu titlul simplu de „Notă”, iar la final poartă doar semnătura
maiorului de Securitate Gruia Manea. E greu de dedus dacă sunt discuții
cu un informator sau înregistrări din celulă, dar chiar și în aceste condiții, e
aproape imposibil de înțeles cui să se fi destăinuit părintele în așa măsură și
atât de repede. De aceea, trebuie să le tratăm cu destulă circumspecție, deși
informațiile oferite sunt de cea mai mare importanță.
Conform acestor note, inițiativa legată de catehizare nu a fost defel una
întâmplătoare, ci dimpotrivă, a făcut parte dintr-un demers mult mai amplu
și de anvergură, gândit de la Centru și menit să aibă efecte nu doar în eparhia
Clujului, ci chiar la nivelul întregii Patriarhii. Ele arată că părintele, dar și
forurile superioare ale Bisericii, înțelegeau perfect miza legată de educarea
religioasă a tinerilor și de războiul surd dus între Biserică și regimul totalitar
ateu. Deși nu putem verifica veridicitatea notelor, ele sunt evident consecvente
cu convingerile intime ale părintelui referitor la natura spirituală demonică a
comunismului și a politicii dusă de stat. „Numitul arată că timp de 14 ani, s-a
dus o luptă tăcută între biserică și stat, arătând că deznodământul trebuia să
se întâmple, deoarece conducătorii statului cât și politica partidului comunist,
văd în biserică și reprezentanții ei, pe cei mai mari dușmani. Scopul său, cât
și al majorității reprezentanților bisericii, este de a arăta dreptcredincioșilor
adevărata stare a lucrurilor, de a-i face să strângă rândurile în jurul bisericii
și a-i aduce pe calea credinței în Dumnezeu pe acei care s-au depărtat de
la această cale. […] Este conștient că fețele bisericești nu sunt agreate de
conducătorii statului, dar la rândul lor aceste fețe bisericești caută să arate
oamenilor că tocmai acești aprigi prigonitori ai bisericii sunt factorii răului
infiltrat între oameni și factori principali în nenorocirile ce s-au întâmplat și
se întâmplă în omenire”.
În acest context al luptei duse de comuniști pentru a pune stăpânire
asupra conștiințelor oamenilor, rolul educației religioase a copiilor se
dovedește crucial. Atât părintele, cât și securiștii, conștientizează perfect acest
lucru: „Dânsul ca vicar și slujitor al bisericii timp de 35 ani, a socotit de
cuviință că singura salvare este aceea ca biserica să înceapă a se ocupa de
educarea copiilor și ocupându-se de această problemă, vor putea mai ușor
să atragă populația (părinții copiilor) de partea bisericii, pe calea credinței
(s. Securității)”.
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În cuprinsul lor, notele prezintă informații ce completează imaginea
despre desfășurarea evenimentelor. Se pare că totul făcea parte dintr-un plan
mult mai amplu de implementare a unui program național de catehizare a
copiilor și chiar de încercare de reintroducere a religiei în școală, având
sprijinul patriarhului Justinian și al altor episcopi importanți din țară. În acest
sens, Clujul ar fi funcționat ca un fel de loc experimental, ca un spațiu de testare
a reacțiilor autorităților, iar dacă rezultatele ar fi fost pozitive, s-ar fi trecut la
aplicarea lui și în restul eparhiilor. „Înainte de a pune respectiva problemă
(despre educarea copiilor) în cadrul ședinței consistoriale, episcopul i-a dat
să înțeleagă că de partea sa este și înalt preasfințitul patriarh al României,
Iustinian, dar că această problemă trebuie să fie trecută sub tăcere, deoarece
constituie un secret al bisericii și înalt preasfințitul patriarh nu este văzut bine
de conducătorii statului și în special de către C.C. al P.M.R., însă l-a asigurat
de sprijinul său când va fi timpul. La fel numitul episcop i-a confiat că această
problemă la rândul ei va fi cunoscută și de către ceilalți episcopi din țară, însă
ca punte de încercare se va pune în aplicare în cuprinsul regiunii Cluj și dacă
va reuși apoi în întregime în cadrul tuturor episcopiilor din țară, apoi se va
extinde și în școli, la fel cum a fost în trecut în cadrul învățământului”. În alt loc
găsim și modul în care s-ar fi realizat trecerea orelor de religie în învățământul
de stat. Sublinierea Securității relevă gradul de importanță acordat subiectului:
„Dacă rezultatele ar fi fost bune, de care toți erau siguri, după scurt timp, prin
intermediul părinților copiilor, urma să se facă propuneri prin diferite
memorii, către conducătorii statului, pentru a se înființa în cadrul școlilor
din nou orele de predare a religiei”.
Trecând acum la atitudinea părintelui Liviu Galaction referitor la
arestarea sa și la toată situația dramatică în care se afla, observăm două lucruri
importante. Pe de o parte, chiar la început părintele avea încă așteptări destul
de mari referitor la o eventuală eliberare a sa și la faptul că acțiunea Securității
se va întoarce împotriva ei înseși. „Arată că dacă se va ajunge la un proces
este de știut că cei care vor pierde vor fi însăși comuniștii […], deoarece
numărul credincioșilor ortodocși pe țară este de 16.000.000 […] și că aceștia
prin intermediul preoților din parohii, în curând își vor arăta nemulțumirea.
Numitul arată că pentru prima dată în statul românesc, este arestat un vicar și
dacă se va intenta un proces nu se va intenta dânsului, ci direct bisericii și acest
fapt va pune în lumină proastă în cadrul opiniei mondiale, întreaga politică
comunistă a statelor socialiste”. Era, în mod evident, o doză de nerealism în
aceste așteptări – firești la urma urmei – care supralicitau grija Securității față de
opinia publică, cât și capacitatea/putința de reacție a Bisericii și credincioșilor.
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Părintele își va da în scurt timp seama de aceasta, după cum vedem din notele
ulterioare.
Speranțele sale se bazau însă și pe asigurările date de conducerea
bisericească, mai ales de preasfințitul Teofil. „După terminarea ședinței,
episcopul Herineanu a stat de vorbă cu dânsul (vicar Munteanu) și i-a spus să
nu aibă teamă, deoarece catehizarea copiilor dacă va face vâlvă să fie trecută
drept o dispoziție a sa personală, deoarece ca episcop [fost] unit, conducătorii
statului nu au să aibă curajul să se lege de el, deoarece va periclita unirea”.
Atingem aici un punct delicat, și anume cel al responsabilității și asumării
episcopului Teofil în ceea ce privește întreg procesul. Problema este cu atât mai
dificilă, cu cât sursele istorice ce ne stau la dispoziţie sunt mai ales declarațiile
de la anchetă (luate în condițiile știute) sau note din arhivele Securității – prin
definiție organul represiunii de stat, construit pe intimidare, discreditare,
dezinformare, manipulare.
Încercând totuși să elucidăm pe cât posibil situația, declarațiile de anchetă
ale părintelui Liviu Galaction lasă să se înțeleagă că legătura dintre el și episcop
nu era una strânsă. Dacă ar fi să ne luăm doar după ele, am putea chiar conchide
că între cei doi a existat o falie. La o privire mai atentă însă, constatăm două
lucruri. Pe de o parte, părintele nu dă niciodată vina pe episcop, ci doar arată
că și acesta a făcut parte din întregul demers și că și l-a asumat chiar oficial.
Apoi, în tot cursul anchetei părintele nu dă nicio informație esențială referitor
la preasfințitul Teofil, sau în orice caz nimic din ceea ce securiștii nu știau
deja. Însă atitudinea reală a părintelui (dincolo de declarații) poate fi văzută
din notele pe care le-am citat deja, care dovedesc faptul că părintele încerca cu
multă abilitate să gestioneze cursul anchetei, căutând de fapt să îl protejeze pe
episcop: „El a priceput jocul domnului anchetator, dar nu este persoana care
să divulge tot ceea ce știe, pentru a face rău episcopului și odată cu aceasta
multor persoane”. „Numitul arată că aceste probleme dacă ar fi știute ar cauza
mult rău episcopului și altor persoane, dar dânsul va căuta pe cât posibil ca să
ferească persoana vlădicului, […] pentru faptul că această cauză a fost comună
și nu numai a lor, dar a fost o cauză pentru triumful creștinismului”. Sau, în
alt loc: „Numitul arată că nu-l va trăda pe episcop și nu va arăta totul cum
știe, deoarece episcopul fiind mai departe liber se va putea ocupa și de familia
sa, în special de fiul său care-i doctor și de fiica sa care trebuie să termine
medicina”.
La scurt timp după arestare, părintele și-a dat seama de direcția în care
se îndreptau lucrurile, cât și de faptul că eliberarea grabnică pe care o aștepta
era de fapt o falsă speranță. Atitudinea lui în momentul conștientizării acestei
situații dure este una exemplară, dovedind profunda sa asumare creștină,
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dispusă să meargă până la capăt în mărturisirea credinței în Hristos. Cuvintele
sale scot la iveală conștiința unui om care știa că suferă pentru credință
și care își asuma explicit drama ca pe o jertfă martirică. Nu îți este dat să
întâlnești deseori astfel de cuvinte în dosarele Securității: „Nu îi este teamă că
va fi condamnat, dacă se va întâmpla aceasta, deoarece numele său va intra
în istoria creștinismului alături de ceilalți martiri”. Sau: „Numitul arată că se
socotește un martir ce suferă pentru cauza creștinismului, cauză pentru care
comunismul luptă pentru desființarea ei [sic!]”. Și, în fine, un alt citat la fel de
elocvent: „Pe dânsul nu-l mai interesează condamnarea, și vrea să fie până la
urmă credincios jurământului față de biserică. Dă exemplu că persoana sa
este plină de martiriu (glorie bisericească) la fel ca și a unor preoți și slujitori
din București de la patriarhie, care tot pentru biserică au fost arestați. Arată
că numele acestora cât și al său va figura în rândul credincioșilor pentru
creștinism, pentru care s-au sacrificat. Numitul arată că nu numai episcopul
Herineanu și dânsul, dar toți acei ce au jurat să slujească biserica lui Hristos,
sunt împotriva comunismului, care caută să păgânească biserica”.
Partea cea mai consistentă a anchetei se va desfășura în aceste prime zile
de după arestare, interogatoriile care au urmat (desfășurate pe parcursul mai
multor luni), neaducând informații esențiale suplimentare. Pe 2 februarie
1959 părintele Ioan Bunea va fi la rândul lui arestat pentru că se făcuse vinovat
de redactarea propriu-zisă a programei catehetice. O informație demnă de
semnalat este că tocmai în această zi, ancheta părintelui Liviu Galaction este
sistată (vreme de o lună) pentru că starea sa de sănătate se înrăutățise atât de
mult, încât a fost nevoie să fie operat la stomac.
Până la urmă, cei doi au fost duși la judecată în ziua de 6 mai 1959. Părintele
Ioan Bunea în Memorialul său descrie situația dramatică în care au fost puși,
fiind purtați în haine de zeghe (în condiția în care încă nu fuseseră formal
condamnați) de la penitenciar până la tribunal și înapoi, ca un mijloc de a-i
umili public și de a intimida restul clerului clujean. Procesul s-a desfășurat în
cadrele specifice mascaradei de justiție comunistă, deliberarea completului de
judecată durând nu mai mult de 15 minute. Ca o mică mângâiere pentru cei
doi, părintele Florea Mureșan, care era deja arestat și fusese adus ca martor
al acuzării, și-a retras public declarația dată împotriva părintelui Galaction
Munteanu, menționând că i-a fost luată sub presiune. Până la urmă, conform
sentinței nr. 193/1959 a Tribunalului Militar Cluj, avându-l în frunte pe
căpitanul de justiție Ioan Țicală, părintele Liviu Galaction Munteanu a fost
„condamnat la 17 ani de temniță grea, 8 ani degradare civică și confiscarea
totală a averii, pentru crima de uneltire contra ordinei sociale”, iar părintele
Ioan Bunea la „12 ani de muncă silnică, 7 ani degradare civică și confiscarea
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totală a averii personale”, pentru aceeași infracțiune. Recursul făcut de cei doi
după proces a fost în parte acceptat (informații ulterioare ne arată că în urma
intervențiilor făcute de episcopul Teofil Herineanu la autoritățile locale),
ducând la o ușurare a condamnării. Astfel, sentința definitivă nr. 736 din
30 mai 1959 îl condamnă pe părintele Liviu Galaction Munteanu la 8 ani de
închisoare, iar pe părintele Ioan Bunea la 5 ani. Părintele Bunea povestește în
Memorialul său un moment emoționant petrecut imediat după procesul lor,
când au primit câteva minute dreptul de a vorbi cu familia înainte de a fi duși
definitiv la închisoare. Cu acest prilej, părintele Liviu Galaction i-a spus soției
sale ultimele cuvinte: „Dragă Sisi, împacă-te cu gândul că noi nu ne mai vedem
în viața aceasta. N-am considerat potrivit că a făcut bine, spunându-i soției ce
i-a spus, și i-am împărtășit părerea mea, seara, în celulă, dar el mi-a mărturisit
că-l stăpânește presentimentul morții”.
La câteva zile după proces, cei doi au fost duși la Gherla și închiși întruna din faimoasele „șerpării”, celule cu peste 150 de deținuți, în care oamenii
trăiau în condițiile cele mai mizerabile cu putință, dormind pe jos, pe rogojini,
pe sub paturi și având un singur closet în cameră. La puțin timp după aceasta,
cei doi sunt despărțiți, iar părintele Liviu Galaction Munteanu ajunge la
Aiud pe 31 octombrie 1959, de unde nu mai avem decât informații disparate
despre el. O descriere făcută probabil la începutul anului 1961 menționează
că „este caracterizat ca un element liniștit”, însă totodată că deja condițiile de
detenție îl afectaseră grav, fiind „internat în spital, netransportabil”, deoarece
avea picioarele paralizate. Certificatul de deces descrie pe larg chinurile prin
care a trecut părintele înainte de moarte: a fost internat pe 18 ianuarie 1961
„cu tulburări de vorbire, disfazie motorie, cu pareza membrelor inferioare,
temperatură generală alterată, […] septicopioemie cu abcese multiple […],
cu dureri foarte accentuate. […] Starea generală se înrăutățește progresiv,
prezintă pierderea cunoștinței, incontinență sfincteriană, escarele progresează
în toate regiunile. Temperatura se menține la valori ridicate […], bolnavul nu
poate ingera nici lichidele, prezintă ulcerații […] la nivelul limbii și a cavității
bucale. Starea generală se alterează și mai mult, intră în comă și decedează după
trei zile”. Era 8 martie 1961, ziua în care părintele Liviu Galaction Munteanu,
condamnat pentru că încercase să-i educe pe copii în credința creștină, a
trecut la cele veșnice.
Ca o reparație morală și istorică a nedreptății la care el și părintele Ioan
Bunea au fost supuși, notăm aici casarea condamnării și achitarea lor deplină
de către Curtea Supremă de Justiție a României, prin decizia 2620 din 27
noiembrie 1996, ca urmare a recursului în anulare și a memoriilor depuse de
copiii părintelui Liviu Galaction Munteanu.
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Mureșan Florea1

P

ărintele Florea Mureșan s-a născut în 8 iulie
1907, în satul Ciubanca (județul Cluj), din
părinții Gheorghe și Maria (născută Marchiș),
țărani simpli. A urmat școala primară (19131919) în satul natal, iar pe cea secundară la Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej (1919-1926).
Bacalaureatul și l-a luat la Cluj în iunie 1926. A
urmat apoi cursurile Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj, între anii 1926-1930, obținând
diploma de absolvire cu Magna cum laude. În
paralel a frecventat și cursurile Facultății de Filosofie și Litere (1926-1930). Fiind remarcat de
Biserică pentru capacitățile sale intelectuale și
nu numai, a fost trimis cu o bursă de studii a
Patriarhiei Române la Strasbourg, între 1 noiembrie 1930 și 31 iulie 1931. După revenirea în țară, a funcționat vreme de
un an de zile (anul școlar 1931-1932) ca și catehet la școlile primare din Cluj,
dovedind – ca de altfel pe parcursul întregii sale vieții – multă râvnă în lucrarea de educare a tinerilor.
În 4 iulie 1932 s-a căsătorit, la Ocna Sibiului, cu învățătoarea Eugenia
Adam, care se născuse în America, în anul 1913, din părinți români emigrați,
însă revenise în țară cu mama sa văduvă. Cei doi vor avea împreună doi copii,
Delia și Andrei-Porfir. În iulie 1932 episcopul Nicolae Ivan l-a hirotonit diacon,
iar apoi preot. În ciuda pregătirii sale teologice deosebite, a fost numit preot
într-o parohie săracă de munte, Râșca de Sus, județul Cluj (1 august 1932 –
1 ianuarie 1934), unde va depune totuși o deosebită activitate misionară și
pastorală. El însuși mărturisește: „În Râșca am stat doi ani, dar nu cu mâinile
în sân. Pe lângă pastorația ce mai trăiește în inimile celor ce i-am păstorit
1

În redactarea prezentei biografii, am urmat îndeaproape și am folosit materiale din
articolul nostru menționat în bibliografie, „Părintele Florea Mureșan în dosarele
Securităţii”, dorind să conturăm o biografie cât mai completă unuia dintre cei mai
însemnați preoți din Eparhia Clujului care au murit în închisorile comuniste.
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pe calea mântuirii, am sporit bunurile bisericii cu un teren de 5 jugăre, cu o
sesiune de 16 jugăre și cu un clopot de 2208 kg”.
Informații despre această perioadă din viața sa avem și din dosarele
de la Securitate, atât din notele preluate de la vechea Siguranță, cât și din
interogatoriile de la ancheta sa din 1958, care desigur trebuie privite cu cuvenita
circumspecție (fiind făcută în condiții de presiune și tortură). Astfel, din anul
1933 aflăm despre eforturile părintelui de a construi o școală în cătunul Dealul
Negru, care făcea parte din parohia sa. „În vara și toamna anului 1933, eu am
insistat foarte mult pe lângă Prefectura din Cluj să construiască o școală în
cătunul Dealul Negru, însă neprimind un răspuns favorabil, m-am hotărât să
mă adresez șefilor mișcării legionare din Cluj și să cer crearea unei tabere de
muncă pentru construirea acelei școli. […] Tabăra a luat ființă în vara anului
1934 și a durat până prin octombrie 1934, când am terminat școala”.
În același an, părintele a fost mutat la Catedrala Ortodoxă din Cluj. Aici
va începe o amplă activitate publicistică, activitate documentată și de dosarele
Siguranței, respectiv ale Securității de mai târziu. Astfel, în primăvara anului
1934 a făcut demersuri pentru înființarea la Cluj a unui săptămânal numit
„Glasul strămoșesc”, pe care îl va conduce ca redactor șef până în 1935. Va
continua să colaboreze regulat la această revistă până în 1938, publicând mai
multe articole vehement anticomuniste și antisovietice. Câteva dintre ele vor
fi găsite de Securitate în arhiva personală a părintelui și vor constitui capete
de acuzare împotriva lui, fiind asimilate literaturii de factură legionară. Vom
încerca așadar să analizăm pe scurt ce a însemnat legionarismul său. Mai
întâi, trebuie spus că nu reiese de niciunde din dosare că părintele ar fi fost
membru propriu-zis al Mișcării Legionare, lucru pe care el însuși îl afirmă
într-o Autobiografie din 7 martie 1949, în care declară că nu a avut niciun
angajament politic. Acest lucru este confirmat și de fișa sa matricolă penală,
unde este trecut ca neavând nicio apartenență politică. Cu toate acestea,
simpatiile lui legionare reies în mod evident din dosare. Credem așadar că,
mai degrabă decât o afiliere programatică la mișcarea politică per se, a fost
vorba de o adeziune sufletească izvorâtă din firea sa entuziastă și patriotismul
înflăcărat. Mai mult: chiar în contextul rigorilor și presiunii anchetei (când
mulți ajungeau să „mărturisească” orice doar pentru a scăpa de interogatorii),
părintele avea să se distanţeze ferm de orice excese de natură violentă
sau antisemită: „Nu mi-am apropriat niciodată, nici nu am consimțit cu
șovinismul, cu rasismul sau pogromurile antisemite… Nu se va putea ridica
împotriva mea niciodată vreun ungur sau evreu care să-mi reamintească un
singur gest prin care eu aș fi manifestat convingeri antiumane. În schimb eu
pot numi fapte, pe care cu riscul vieții personale le-am făcut în favorul altora,
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străini mie și de neam și de credința religioasă. […] În mai 1944, când au
început pogromurile fasciste împotriva evreilor la Cluj, am evacuat la Iclod 6
copii evrei cu o evreică. Conform ordinelor Gestapoului, dacă eram prins sau
pârât aș fi fost executat imediat”. Aceste afirmații sunt confirmate de mai multe
biografii ale părintelui.
Revenind, în anul 1935 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Cernăuți
pentru a-și definitiva studiile teologice. A obținut diploma de licență în 1938,
cu teza „Obligațiunea morală”. După aceasta, între 1 noiembrie 1938 și 31 iulie
1939, a studiat la Universitatea din Berlin cu o bursă Humboldt, pregătinduși lucrarea de doctorat cu titlul „Responsabilitatea morală”, pe care însă nu a
susținut-o niciodată.
După cedarea Ardealului de Nord în anul 1940, părintele a hotărât
să rămână pe mai departe în Clujul ocupat, urmărind – după cum arată o
notă a Securității din 18 ianuarie 1958 – „menținerea moralului elementului
românesc rămas sub stăpânirea Ungariei hortiste”. Relația sa cu autoritățile
ungare, părintele o descrie astfel: „Î: Ai fost persecutat în timpul ocupației
maghiare? R: Da, am fost urmărit imediat după ce Clujul a ajuns sub ocupație
hortistă, era să fiu arestat pentru sentimentele mele naționaliste românești. Î:
De către cine ai fost protejat în timpul ocupației maghiare? R: La intervenția
preotului Laurențiu Curea, episcopul [reformat] Vasarhely mi-a dat o scrisoare
de recomandare către autoritățile maghiare, care m-a ajutat să nu fiu arestat”.
Între 1 septembrie 1939 și 15 octombrie 1940, părintele a funcționat
ca asistent onorific la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj, iar din 15
octombrie 1940 până în 30 iunie 1948 a fost profesor suplinitor la aceeași
Academie. În această perioadă, își va continua liniile de activitate de dinainte,
ducând mai ales o susținută luptă pro-românească și anti-comunistă în presa
vremii. A fost redactor la ziarul „Tribuna Ardealului”, colaborator al revistelor
„Viața ilustrată”, „Viața creștină” și altele, publicând articole anti-sovietice,
în care numește comunismul „hiara roșie din Apocalips”, iar pe comuniști –
„slugi ale Satanei și sclavi ai lui Stalin”, care „dărâmă superbele catedrale de pe
întinsul fostei Rusii pravoslavnice sau le transformă în cinematografe, cabarete
sau magazii”. În anul 1943, cu prilejul a 300 de ani de la apariția Cazaniei lui
Varlaam, activitatea sa editorială s-a concretizat și prin publicarea unui volum
jubiliar ce reproducea coperta originală.
O notă a Siguranței din același an îl suspecta a fi omul de legătură dintre
legionarii fugiți în Germania și cei rămași în țară, iar casa sa – sediul legionarilor
din Ardealul de Nord. Deși această notă nu se confirmă, părintele a sprijinit și
adăpostit într-adevăr în casa sa diverși transfugi, printre care și legionari. De
asemenea, după eliberarea Ardealului de Nord a adăpostit o serie de luptători
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anti-comuniști parașutați în România. Din acest motiv, în primăvara anului
1945 a fost arestat și reținut vreme de 2 luni.
Tot în 1945 s-a înscris la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie
din Cernăuți – Suceava, obținând titlul de doctor la 6 noiembrie 1948.
După terminarea primului Război Mondial părintele a rămas la Cluj. În
toamna anului 1946 a fost numit protopop al orașului, iar din 1948 preot paroh
al „Bisericii din Deal”. În calitate de protopop a încercat să cultive memoria
istorică a comunităților pe care le păstorea, publicând în 1946 lucrarea
„Biserici și preoți din protopopiatul ortodox al Clujului”. A sprijinit mișcările
și grevele studențești din 1946 din Cluj, îndreptate împotriva înstăpânirii
comunismului și iredentismului maghiar. În acel an, locuința soților Mureșan
funcționa ca loc de întâlnire pentru cenaclul literar al lui Victor Papilian.
Amfitrion al cenaclului era Eugenia Mureșan, soția părintelui, care avea un
farmec aparte și o personalitate foarte plăcută, lucru mărturisit de toți cei ce
au cunoscut-o. În acest cadru de înalt rafinament cultural se vor întâlni și
întreține personalități ca Lucian Blaga, Victor Papilian, Valeriu Anania, Ion
Luca, Zorica Lațcu, Valentin Raus, Ionel Bulboacă și alții. În urma acestor
întâlniri, Valeriu Anania avea să rămână cu o imagine luminoasă a părintelui
Florea, făcându-i o pitorească descriere în care îl numea „unul din spiritele
luminate ale Clujului de odinioară. Slujitor de primă mână, dascăl iscusit,
predicator avântat, misionar neobosit, omul acela masiv, cu un suflet gingaș
adăpostit într-o statură puternică, era și un purtător de cultură umanistă în cel
mai cuprinzător sens al cuvântului; în biblioteca sa personală puteau fi văzute
nu numai cele vreo zece volume din opera Sfântului Ioan Hrisostom, într-o
ediţie de limbă franceză, dar și operele marilor clasici ai literaturii naţionale
și universale”. Desigur că întreagă această activitate, chiar dacă pur culturală,
nu putea să scape vigilenței Securității, care nota în acel timp: „În locuința
preotului Mureșan de pe str. Biserica Ortodoxă 10, se țin adunări clandestine
cu caracter subversiv. Participă intelectuali bărbați și femei și în special acei cu
sentimente anti-democratice”.
Urmărirea părintelui a prezentat un vârf în anul 1949, când se „dispune
de urgență culegerea de declarații compromițătoare împotriva protopopului
Florea Mureșan”. În anul 1950, pe 25 mai, soția părintelui a fost arestată
și condamnată la 2 ani de închisoare, „pentru legăturile cu ambasada
americană”.
Activitatea securiștilor împotriva părintelui va culmina cu arestarea sa din
1952, care este însă complet neacoperită în dosare. Părintele a fost condamnat
la 5 ani de închisoare pentru delapidare de fonduri publice, însă nu există
absolut nicio informație care să explice această acuzație și nici procesul ce a
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dus la condamnarea lui. Din unele note reiese însă, indirect, că ea a avut la
bază tot motive „reacționare”. Astfel, într-o adresă a Securității Cluj din 30
septembrie 1952, citim: „În ziua de 4 sept. 1952 a fost judecat și condamnat la
5 ani închisoare […] Florea Mureșan, cu care ocazie grupul mistic organizat
de el s-a destrămat”. A fost dus la Canal, fiind eliberat în iunie 1953, „probabil
în baza unui decret de amnistiere”. O singură notă informativă face referire
la această perioadă de detenție: „Preotul Florea Mureșan, care s-a întors de
curând din colonia de muncă Valea Albă, primește vizite foarte multe, mai
ales intelectuali din Cluj și din provincie. Unora le expune viața dusă de el
în timpul celor doi ani de deținere. Astfel, fostului Prof. Univ. Tarnavschi i-a
povestit viața de negre privațiuni pe care le-a îndurat, inclusiv bătăi, muncă
forțată de 18 ore la zi, la care se adaugă un proces lent de înfometare. Tot lui i-a
spus că nu paznicii, ci brigadierii puși dintre deținuți sunt adevărații ticăloși care
omoară oamenii prin muncă și schingiuiri de tot felul”. Aproape sigur aceasta
constituie o referire la studenții reeducați de la Pitești, care în acea perioadă
fuseseră mutați la Canal pentru a continua și acolo reeducarea.
După eliberare, părintele a făcut demersuri pentru a rămâne la Cluj, însă
toate cererile sale au fost respinse. A păstrat însă legătura cu fiii săi duhovnicești,
vizitându-i ori de câte ori avea posibilitatea și încercând în câteva rânduri să
revină ca paroh al lor.
În septembrie 1953 a fost mutat în comuna Suciu de Sus de lângă
Târgu Lăpuș. Urmărirea sa a continuat, iar notele tot mai consistente și
acuzatoare împotriva lui au făcut ca, la 9 martie 1956, să-i fie deschis dosar
individual de urmărire. În baza dosarului a început o muncă susținută,
organizată și sistematică, de colectare de informații incriminatoare la
adresa lui, prin recrutare și dirijare de informatori, urmărire, interceptare a
corespondenței etc. Din această perioadă avem cele mai multe date și note
despre părintele. Materialele strânse vor duce la arestarea lui din 26 iunie 1958
și la condamnarea sa. Arestarea are loc în perioada marilor tulburări ce au
însoțit colectivizarea, motiv pentru care unul din punctele de acuzare va fi și
sabotarea colectivizării.
Ne vom opri în cele ce urmează pentru a dezvolta, pe rând, principalele
linii de activitate pentru care părintele a fost perceput ca dușman al regimului
și condamnat.
a. Atitudinea anti-comunistă. Predicile „dușmănoase”
La puțin timp după instaurarea comunismului, părintele Florea s-a
înscris în nou-înființatul Sindicat preoțesc, organ creat de comuniști pentru
propagandă în rândul clerului. Aparent un compromis, fapta sa este explicată
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de notele de la dosare. La 7 septembrie 1948 informatorul Doru nota: „[Păr.
Florea] activează la Sindicat, și pe față pare a fi foarte bun democrat, în fond
însă este un reacționar”. Tot la fel, în vara anului 1949, într-o discuție purtată la
el acasă cu Lucian Blaga și Ioan Lupaș, părintele mărturisea că „urmează niște
cursuri de inițiere de ideologie marxist-leninistă, împreună cu 120 preoți din
Ardeal, unde se discută și dezbat probleme la care el rămâne neinfluențat”.
Paroh al „Bisericii din Deal”, părintele va încerca să formeze o comunitate
duhovnicească cât mai vie, prin slujirea Sfintelor Taine și mai ales prin
dese predici și cuvântări. O atenție deosebită a acordat-o tinerilor, cu care
făcea cateheze ori de câte ori îi era cu putință. Astfel, într-o perioadă când
sentimentul religios și cel național erau amenințate de propaganda ateistcomunistă, părintele Florea încerca să țină vii credința și dragostea de neam
în rândul credincioșilor săi. Desigur, aceasta constituia pentru autorități tot o
formă de rezistență anti-comunistă. „Sunt convins,” arată un informator, „că la
nicio biserică din Cluj nu se face atâta propagandă religioasă cu slujbe zilnice
de câteva ore dimineața și seara la fel. Afară de asta, duminica, miercurea și
vinerea face școală biblică cu credincioșii, unde le vorbește câte și mai câte,
numai despre instruirea socialismului nu. Sâmbăta și duminica are școală cu
elevii. Când religia era un obiect în școală dânsul nu o preda, și acum ține așa
mult la predarea religiei”. Iar într-o altă declarație (din păcate dată de un preot)
citim: „Este considerat din partea preoțimii ca cel mai bun misionar, în sensul
că face adevărat apostolat, se ocupă mai mult ca oricare preot din localitate
și din raion de biserică; deși prin ordine superioare au fost desființate toate
asociațiile cu caracter religios, dânsul nu vrea să înțeleagă acest lucru, din
contră, face mai mult decât i se cere: liturghie zilnică cu predică, vecernie cu
predică, acatist cu predică, aranjează concerte religioase pentru a putea face
o propagandă cu reușită mai bună. […] Este natural că toate cele menționate
mai sus au un substrat politic reacționar și dușmănos PMR și regimului de
democrație populară. Pentru a exploata buna credință a credincioșilor naivi a
început o reparație radicală la biserică, introducerea gazului, tencuit, și acum
se lucrează la pictura bisericii. În scaunul de mărturisire are o ocazie foarte
bună de a face propagandă dușmană regimului. Biserica lui este neîncăpătoare
pentru mulțimea mare a cercetătorilor [sic!], asociația „Oastea Domnului” este
în floare zi de zi. Peste tot unde are ocazia condamnă regimul de azi și spune:
durerea voastră este și a mea, soția mea este ridicată de aproape 2 ani, băiatul
meu a fost dat afară din școală, acesta-i raiul comunist de azi”.
Apar, de asemenea, dese referiri la predicile cu caracter „dușmănos” ale
părintelui: „Duminica ține ședințe cu copiii […] pe care îi învață să nu creadă
ce le spune la școală, pentru că acestea sunt minciuni. Într-una din dumineci
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a fost auzit când spunea la copii că există două legi: una, cea făcută de
Dumnezeu și una, cea pe care o fac comuniștii. A spus că pe prima trebuie s-o
asculte, iar pe a doua să n-o respecte”. Pentru curajul și dreptatea sa părintele
era foarte iubit de credincioși, în jurul său formându-se o adevărată familie
duhovnicească. „Mare noroc avem de el,” mărturisea un credincios unui
informator. „Când mergem la biserică așa ne încurajează să avem credință în
Dumnezeu și răbdare, căci toate vor trece. Dumnezeu îl apără, căci numai așa
înțelegem curajul lui și de ce nu-l arestează pentru vorbele lui”.
Însă un referat al Securității din acea perioadă ne arată cât de periculos
era de fapt socotit părintele: „Florea Mureșan, în calitatea lui de preot, ține în
fiecare sâmbătă și vinerea și în special duminica predici în Biserică, prin care
îndeamnă poporul la rezistență, să nu se supună măsurilor luate de Guvern.
În discuții cu dublu înțeles, spune credincioșilor că comuniștii vor să vândă
țara Rusiei, producând adeseori în biserică plânsete. În zilele de vineri seara
ține ședințe spirituale și datorită faptului că la aceste slujbe se duc credincioși
fanatici, el îi îndeamnă să ducă o luptă dârză și cu ceilalți credincioși, pentru
a-i îndemna să nu se înscrie în Partidul Comunist și să frecventeze regulat
biserica. […] În concluzie, este calificat ca un element periculos în viața
socială, dușmanul de moarte al regimului de democrație populară. […] Am
organizat în anturajul lui informatori care ne va ține [sic!] la curent cu toată
activitatea lui”. Un astfel de prilej de a infiltra un informator Securitatea l-a
găsit odată cu plecarea cântărețului Bisericii din Deal. „Serviciul Cadrelor
are intenția de a face propuneri de numire a unui cântăreț devotat regimului
democratic, pentru a sparge cetatea reacționară din str. Bisericii Ortodoxe.
[…] Singura soluție pentru a se putea pătrunde câtuși de puțin acolo ar fi
să se exploateze plecarea acestui cântăreț, care este omul de încredere al lui
Mureșan, și numirea unui om care să poată observa ce se petrece acolo”.
Până la urmă, securiștii reușesc să „destrame grupul mistic” format de
părintele Florea, prin arestarea sa din 1952. La revenirea din detenție, nu-i va
mai fi îngăduit sub niciun chip să rămână la Cluj, tocmai pentru a i se restrânge
influența și pentru a nu-i da prilej să-și reia lucrarea duhovnicească.
Ajuns în noua parohie din Suciu în 1953, părintele și-a continuat neabătut
lucrarea de păstorire a sufletelor, încercând să formeze și aici o familie
duhovnicească asemenea celei din Cluj. Prin slujbe, prin predici, însă mai
ales prin seriozitatea și virtuțile sale, părintele și-i va apropia tot mai mult pe
„suceni”, foști credincioși greco-catolici. Trebuie aici menționat că părintele
a avut mereu o atitudine deschisă în relațiile cu greco-catolicii. Citim într-o
declarație: „Mureșan Florea arăta că greco-catolicii vor fi prigoniți și că va
trebui să treacă la ortodocși. Știu că participa la redactarea ziarului religios
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Viața creștină condus de preotul Chindriș, în care se propaga ideea împăcării
cultului ortodox cu cultul greco-catolic”. Un schimb de corespondență
dintre părintele Florea și un preot greco-catolic poartă următoarea adnotare
a Securității: „Se deduce din aceste scrisori că reacțiunea greco-catolică
lucrează cu reacțiunea ortodoxă”. Revenind la lucrarea pastorală a părintelui
la Suciu, citim într-o notă informativă din 30 octombrie 1953: „El nu vine
să meargă în comuna noastră până când nu va aranja ca în fiecare casă să
aibă Biblie sau Testament Nou, că aceea îi hrana sufletului și morală, ca să
nu stea oamenii duminica la Cooperativă, să bea, să înjure, ci să șadă acasă
și să deschidă Testamentul sau Biblia. Oricâte l-am întrebat și am discutat, a
vorbit numai de Dumnezeu și a zis că în fiecare zi face slujbă”. Un informator
mai „versat”, Mitică Alexa, va vedea în tactul pastoral al părintelui o adevărată
„metodologie” de studiere și recrutare de „prieteni”: „La prima vedere, îți
vorbește foarte blând și mai mult în termeni bisericești și cu rezervă, după
ce te împrietenești cu el caută să te apropie sufletește, folosind tot cuvintele
bisericești. Apoi studiază rudele pe care le ai, familia – în fond vederi politice
și trecutul –, apoi te pune să povestești din viața sau trecutul tău. Când este
convins de felul cum se prezintă situația, începe a povesti și el, iar modul de a
prezenta situația este caracteristic felului său oratoric tip bisericesc. Prin felul
său de a vorbi liber cu omul nu dă impresia că te studiază și nici că se ascunde,
însă un om dibaci poate afla intenția lui”.
În orice caz, în scurt timp părintele a câștigat dragostea și devotamentul
credincioșilor săi. Influența lui în comună s-a făcut vizibilă și în apelurile pe
care le făcea pentru diverse lucrări publice, la care credincioșii răspundeau
cu mai multă râvnă decât la cele venite din partea autorităților locale: „Se
constată că are o influență foarte mare în sat. Sfatul Popular a dat sarcina să se
facă un pod, preotul a mobilizat prin biserică oamenii, în scopul acesta a pus
în joc persoana sa și a spus că dacă vreți să mă aveți, atunci veniți cu mine, și
într-o zi s-a și făcut podul”.
Deși trecut prin detenție, părintele nu-și va revizui atitudinea anti-comunistă,
ba dimpotrivă, chiar își va înăspri tonul împotriva nedreptăților regimului. Notele
în această privință abundă, ele stând la baza procesului părintelui. Rezistența sa
anti-comunistă mergea mai ales pe linie duhovnicească, fiind motivată de lupta
împotriva credinței dusă de comuniști. Într-o predică din primăvara anului 1958,
părintele spunea: „Vedeți voi, vin unii cu cizme în sat, care spun că nu există
Dumnezeu și forțează oamenii să lucreze duminica și în zile de sărbători. În loc
să facă acest lucru, mai bine și-ar lua o cizmă în cap și nu ar forța oamenii să
lucreze în zilele de sărbători și nu ar spune că nu există Dumnezeu”. Iar altundeva:
„În predică a căutat să spună că în trecut fiecare domnitor a zidit câte o biserică
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când câștiga un război. Dar acum nu se face nimic și de aceea fiara necurată și
balaurul roșu a luat țara și Dumnezeu a întors față de către noi. Apoi a spus că
numai Dumnezeu prin rugăciuni ne va putea salva de la pieirea la care astăzi este
supusă omenirea și balaurul roșu își ridică mai tare capul. […] L-am întrebat
despre cuvântarea sa din biserică, dacă nu i-a fost frică, este puțin cam riscată.
Mi-a spus că conștiința națională a oamenilor trebuie ținută trează prin biserică și
că oamenii trebuie să știe că a fost o Basarabie și o Bucovină și că este a noastră”.
Când, în timpul anchetei, părintelui i se vor pune înainte aceste predici, el își va
asuma „vina”: „Desigur că prin aceasta eu am luat în derâdere și am discreditat
activiștii de partid în fața cetățenilor din Suciu de Sus”.
O notă interesantă, care rezumă atitudinea anti-comunistă a părintelui
dar și realismul său, este dată de inf. Mitică Alexa. Acesta fusese instruit de
Securitate să-l provoace pe părintele, spunându-i că vrea să întemeieze o
organizație subversivă. „După serviciul religios a ținut o predică, crâmpeie
mai importante sunt: Face legătura între suferințele lui Iisus Hristos și modul
în care este persecutat poporul de către comuniști și spune: Voi sunteți mințiți
și batjocoriți, sunteți umiliți și vi se spun toate minciunile de fariseii și cărturarii
zilelor noastre, vă mint și vă exploatează. Vă aduc în sat giulgi să vă faceți cămașă
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și postav să vă faceți pantaloni, dar mai bine ați umbla cu cămașa ruptă pe spate
și să vi se spună adevărul și să nu vă mintă. Am observat că toți oamenii din
biserică au fost de acord cu ceea ce a spus popa […]. În sfârșit a venit masa.
Fiindcă nu servește țuică, l-am tratat cu un pahar cu vin tare, pentru a-i putea
face poftă de vorbă. Am spus eu: - Părinte, mi-a plăcut felul în care ați pus
problema în predica pe care ați ținut-o. Spune el: - Am spus-o din suflet, pentru că
acest oropsit de popor este mințit cu atâta nerușinare, încât nici cea mai grozavă
perioadă din istoria românească nu a cunoscut așa teroare […]. Comuniștii
n-au nici națiunea, nici pe Dumnezeu. Zic eu: ei cred în marxism. - O ideologie
decadentă care nu are la bază nimic; cine nu crede în Dumnezeu nu are viață pe
pământ. - Părinte vreau să-ți destăinuiesc ceva, mă bazez pe dumneata, ca pe un
prieten bun și mai ales ca pe un preot desăvârșit, dumneavoastră să-mi dați sfatul
și eventual să mă ajutați. Am povestit toată situația cu organizația subversivă.
A ascultat-o cu multă atenție și apoi mi-a spus: este inutil să crezi că este posibil
ca printr-o organizație subversivă să schimbi situația acestor oropsiți de români.
A fost chiar aici în Suciu o asemenea organizație și care a fost rezultatul? Zeci
de ani de închisoare. A fost în Ungaria răscoală cu tot poporul, dar nu s-a ajuns
la niciun rezultat, morți, oameni închiși și mizerie. Așa cum comuniștii nu pot
zdrobi Biserica și credința, nicio organizație subversivă în Suciu sau Lăpuș nu
poate distruge comunismul. Sfatul meu este să nu te ocupi cu așa ceva, mai ales
că ești tânăr și ai copii. Eu nu lupt printr-o organizație subversivă, lupt deschis,
lupt cu Dumnezeu [alături], aici în acest sat este cuvântul meu primul și apoi
al celor de la partid, pot veni ei să zică orice, eu dacă spun numai o jumătate de
cuvânt, pot face în Suciu orice vreau”.
b. Legăturile cu Oastea Domnului
Un alt motiv pentru care părintele a fost receptat ca dușman al regimului
a fost activitatea sa din cadrul Oastei Domnului. Primele legături datează încă
din perioada interbelică, însă adevărata activitate părintele și-a început-o
în 1946, continuând-o apoi fără oprire până la arestarea din 1958. În prima
perioadă, cea de la Cluj, părintele a format la Biserica din Deal o puternică
comunitate ostășească, despre care avem câteva note în dosarele. Se remarcă
atitudinea sa sănătoasă referitor la Oastea Domnului, anume de a încuraja
râvna credincioșilor ostași, canalizând-o însă în sens corect și păstrând-o
sub acoperișul Bisericii. „Raportez următoarele,” scrie slt. Islai către plt. maj.
Czakkel. „Ședința a fost ținută de grupul Oastea Domnului, predica a fost
ținută de preotul ortodox Florea Mureșan […], care a amintit că el a umblat
prin jud. Someș, prin mai multe comune unde a stat de vorbă cu baptiști,
penticostaliști și iehoviști. A spus că aceste secte merg pe o cale greșită, mai
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ales penticostaliștii, care se roagă la Dumnezeu în mai multe limbi într-un
timp. Și sau [sic!] depărtat de Sfânta Biserică dar noi nu ne părăsim de biserica
Ortodoxă. Sau cântat mai multe cântece. La sfârșit sau rugat, prin care au cerut
ajutorul Domnului și să trăiască Cultul Ortodox”.
O serie de informații referitoare la legăturile sale cu conducătorii Oastei
Domnului, și mai ales cu Traian Dorz, provin din declarațiile de la anchetă ale
părintelui: „M-am întâlnit cu Traian Dorz pe la sfârșitul anului 1947 sau 1948.
[…] M-a întrebat cum se desfășoară activitatea membrilor asociației din Cluj, dacă
sunt activi și dacă ținem adunări, la care eu i-am spus că am început în 1946 să
țin adunări în Biserica din Deal și la început veneau foarte puțini, 6-10 persoane,
iar după aceea numărul lor a crescut în mod considerabil, ajungând la 100-150 de
persoane. I-am mai spus că membrii asociației sunt activi, iau cuvântul în adunări
și respectă dogmele. El mi-a dat îndrumarea ca ei să-și desfășoare în continuare
adunările în biserică și pe cât posibil să fie menținuți sub controlul și îndrumarea
mea, după care ne-am despărțit. Apoi, eu am urmat indicațiile lui Dorz Traian,
continuând activitatea și după interzicerea acestei asociații”.
După eliberarea din prima detenție și mutarea la Suciu, părintele Florea
va lua legătura cu ostașii din sat, devenind conducătorul lor. Până la arestarea
din 1958 va participa la mai multe adunări ostășești, atât în Suciu cât și în
satele vecine, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, tâlcuind Scripturile și
îndemnându-i pe oameni la o viață cât mai aproape de Biserică. Deoarece
în 1948 asociaţia fusese scoasă în afara legii, adunările erau organizate sub
pretextul unor nunți, botezuri sau șezători. Despre ele părintele va fi interogat
săptămâni în șir, în cele mai mici detalii. În declarațiile sale va încerca mereu
să ia asupră-și vina de a-i fi „instigat” pe oameni. Acest lucru, cât și limbajul
securistic de lemn – în care se repetă până la refuz expresii ca „asociație
ilegală”, „interzisă” etc. – poate fi văzut din următoarea declarație: „Din
inițiativă proprie am aderat și am activat în cadrul acestei asociații ilegale,
având un important rol în organizarea unor adunări ilegale, nunți și botezuri
ale membrilor acestei asociații interzise și fiind un element apropiat, prin
convingeri și activitate, de conducătorii pe țară ai acestei asociații ilegale. […]
Prin această asociație ilegală, eu am văzut un mijloc potrivit pentru atragerea
cetățenilor și a tineretului la o viață cât mai mistică, pentru a-i sustrage de la
viața culturală organizată de regim și de la viața politică și m-am folosit de ea
în acest sens, până la data când am fost arestat”.
c. Legăturile cu Mănăstirea Vladimirești
Un aspect interesant din viața părintelui Florea l-a constituit legătura
sa cu Mănăstirea Vladimirești. Dincolo de controversa legată de fenomenul
247

Preoți din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în temnițele comuniste

Vladimirești, pe care nu este cazul să o analizăm aici, vom nota că părintele
Florea a avut legături strânse cu mănăstirea, lucru dovedit din plin și de
dosarele Securității. Între 1942 și 1946, Silviu Iovan (viitorul părinte Ioan) l-a
avut ca profesor la Academia Teologică din Cluj pe părintele Florea, timp în
care între cei doi s-a legat o strânsă prietenie. După ce părintele Ioan Iovan a
ajuns duhovnic al Mănăstirii Vladimirești, părintele Florea i-a făcut mai multe
vizite, petrecând în cursul anului 1950 câteva săptămâni în cadrul obștii.
În toamna anului 1953, proaspăt eliberat din închisoare, a mers la
Vladimirești împreună cu soția sa, cei doi hotărând de comun acord să se
despartă pentru ca părintele Florea să poată rămâne la mănăstire. „Eu cu mare
bucurie am fost de acord cu aceasta,” mărturisea la anchetă, „și am făcut imediat
cerere către Episcopia din Galați ca să fiu primit ca duhovnic, însă cererea
mi-a fost respinsă și astfel am fost nevoit să mă reîntorc acasă, rămânând însă
foarte atașat mișcării mistice ce luase naștere la Vladimirești și fiind hotărât
să ajung până la urmă preot acolo”. Pentru a putea dovedi că este monah, a
făcut o cerere de închinoviere la Mănăstirea Rohia, rămasă nesoluționată. În
ianuarie 1954 părintele Florea a fost chemat la Vladimirești pentru a-l suplini
pe părintele Ioan, care se îmbolnăvise. A trimis o nouă cerere, pentru a fi primit
ca duhovnic, de astă dată Episcopului Antim al Buzăului. Primind un nou
refuz, în martie 1954 a fost nevoit să se întoarcă la Suciu. A rămas însă legat
de mănăstire, ducându-l acolo în vizită și pe starețul de atunci al mănăstirii
Rohia, părintele Iustinian Chira.
A ajuns din nou la mănăstire în februarie 1955, când părintele Ioan Iovan
tocmai își compusese memoriul către Sfântul Sinod, „un fel de rechizitoriu
împotriva episcopilor, în care îi acuza că au vândut Biserica și pe sine comuniștilor”.
Părintele Florea va contribui la redactarea și răspândirea memoriului, ducând
el însuși exemplarul pentru Episcopul Nicolae Colan din Cluj. După arestarea
Părintelui Ioan și risipirea obștii, Părintele Florea rămâne unul dintre puținii
clerici care susțin și sprijină mănăstirea. Întrebat de securiști despre rolul său
în obște, el va răspunde: „Întrucât am fost la mănăstirea Vladimirești unde am
oficiat Liturghii, afirmându-mă ca un duhovnic al personalului de acolo, și
ținând cont că am fost profesor la universitate numitului Iovan Silviu, eu eram
privit de elementele dușmănoase regimului de acolo ca un părinte sufletesc,
și de altfel în scrisorile ce mi le-au trimis de multe ori m-au numit Părintele
nostru și mai ales după închiderea mănăstirii, multe din fostele călugărițe de
acolo îmi cereau verbal și prin scrisori sprijin moral, îndrumări, sfaturi și
cuvinte de încurajare, considerându-mă un adevărat conducător moral al lor”.
La poziția sa de conducător moral a contribuit și o scrisoare pe care părintele
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Ioan a izbutit să o trimită din închisoare, prin care îl numea pe părintele Florea
duhovnic al maicilor până la eliberarea sa.
După ce părintele Ioan Iovan și unele maici au fost arestate, părintele
Florea a făcut un gest mișcător, traducând o scurtă scriere a Sf. Ioan Gură de
Aur cu titlul: „Către episcopii, preoții și diaconii aruncați în temniță pentru
evlavia lor”. A multiplicat această scriere și a căutat să o răspândească printre
maicile risipite, încercând chiar să o facă să ajungă în închisoare la părintele
Ioan și la celelalte maici. Bineînțeles, scrisoarea a constituit în ochii securiștilor
o adevărată „circulară”, prin care se urmărea „fanatizarea elementelor ce
eventual vor fi arestate și trezirea urii contra organelor represive ale statului
democrat popular”.
O foarte interesantă notă din 17 aprilie 1955, dată de un informator care
se găsea în celulă cu părintele Ioan Iovan, surprinde excelent legăturile dintre
părintele Florea și Vladimirești: „Preotul Mureșanu este un mare naționalist,
un luptător hotărât și curajos; cu toate că a fost și el închis cca. 1 an jumătate în
închisoare, nu s-a speriat și nici nu s-a schimbat, ba din contră, a ieșit mai întărit.
A fost singurul preot de acord cu acțiunea noastră, a celor de la Vladimirești,
și ne-a încurajat; mai târziu a luat și el parte la acțiunea noastră. O lună și
jumătate cât am fost eu bolnav, m-a înlocuit la slujbele de la biserica mănăstirii.
Predicile sale la Vladimirești au fost tot atât de hotărâte și de curajoase ca și
ale mele; pentru aceasta s-a pus în conflict cu arhiereii noștri, cu care a avut
discuții și pe care i-a înfruntat. Noi, cei de la Vladimirești, ne hotărâsem să-l
aducem la Vladimirești; în intenția lui era să se călugărească, cu asentimentul
soției sale. Preotul Mureșanu este ardelean; are stofă de conducător; mi-a fost
profesor; îl cunosc bine. […] Preotul Mureșanu mi-a dat materialul necesar
la întocmirea memoriului în legătură cu canalul, cu morții de acolo care se
înmormântau fără preoți, mi-a povestit despre ororile de la canal; de altfel,
preotul Mureșanu a fost de acord cu memoriul în totalitatea lui. […] După
eliberarea din închisoare, preotului Mureșanu nu i s-a mai dat parohie în Cluj,
fiind naționalist înfocat și cu priză serioasă în massa românilor de acolo, a fost
îndepărtat dându-i-se o parohie la țară”.
d. Întemeierea schitului de la Breaza
Printre acuzațiile aduse părintelui a fost și aceea că, în perioada cât
a slujit la Suciu, a făcut împreună cu credincioșii mai multe pelerinaje
la mănăstiri, urmărind „să contracareze colectivizarea agriculturii prin
sustragerea oamenilor de la muncile agricole,” cât și să pregătească terenul
pentru întemeierea unui „schit ilegal”. Cel puțin a doua acuză era adevărată.
O descriere a pelerinajelor sale se păstrează la dosar, sub forma unei scrisori
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– cu data de 6 aprilie 1958 – pe care părintele Florea a adresat-o episcopului
Nicolae Colan, căutând să-l convingă de necesitatea întemeierii schitului din
Breaza. Iată câteva fragmente: „Din toamna anului 1953 și până în toamna
anului 1957 am făcut 15 pelerinaje pe la mănăstiri cu grupuri de credincioși
din Suciu de Sus, variind între 10 și 400. Unii dintre ei au avut prilejul să
viziteze cele mai importante vetre mănăstirești din țară, de la Putna la Curtea
de Argeș și de la Moiseii Maramureșului și Bixadul Oașului la Cernica
Sfântului Calinic. Credincioșii și-au plecat genunchii în fața sfintelor moaște
ale tuturor sfinților din țară, afară de Sf. Grigorie Decapolitul, singurul care-i
mai așteaptă. [Pelerinajele] le-au pus inima în contact direct cu comoara
sufletului străbun ce arde neadormit în vetrele sfintelor mănăstiri și le-a trezit
nostalgia după vetrele mănăstirilor transilvane arse de pizmași, dar a căror
amintire mai fumegă în legendele locale și în toponimii”.
În timpul primei sale detenții la Canal părintele a hotărât ca, după eliberare,
să întemeieze un schit cu viață de obște. Ajuns la Suciu, va găsi prilejul potrivit
pentru a-și împlini hotărârea. Astfel, încă din primele note informative de
după eliberarea sa pot fi văzute demersurile pe care le-a făcut pentru aceasta.
Mai întâi a găsit la Suciu, într-un cătun aflat la ieșirea din sat, numit Breaza,
un loc potrivit pentru mănăstire. S-a îndreptat apoi spre Vladimirești, cerând
ajutorul Părintelui Ioan Iovan. În timpul vizitelor la mănăstire din anii 19531954 s-a sfătuit cu el în privința întemeierii schitului, deoarece dorea ca
noul așezământ să fie în duhul și după modelul de la Vladimirești. Pe lângă
îndrumări și încurajări, părintele a primit și un însemnat ajutor material. Sub
influența sa, în anul 1954 două tinere din Suciu au hotărât să se călugărească
la Vladimirești. Gândul părintelui era ca ele să se formeze acolo în viața
monahală, urmând ca apoi să se întoarcă la Breaza pentru a forma noua obște.
Acest gând nu s-a mai împlinit din cauza desființării mănăstirii. Cele două
surori s-au întors la Suciu, în schitul din Breaza, rămânând îmbrăcate ca și
călugăriţe în ciuda presiunilor organelor de stat, care le acuzau de port ilegal
de uniformă.
În toamna anului 1954 părintele a cumpărat un pământ la Breaza și
materiale de construcție, începând lucrările la 13 mai 1955. Pe 13 iunie – după
exact o lună! – schitul a fost înălțat. „În afara muncii fizice,” declara părintele
la anchetă, „zilnic, dimineața, la amiază și seara făceam rugăciunea în comun,
le citeam din diferite cărți mistice și cântam în comun cântări ale Oastei
Domnului. Prin aceste metode de propagandă mistică am reușit să mobilizez
un număr atât de însemnat de oameni”.
În perioada ce a urmat, mai mulți săteni au făcut tot felul de donații către
schit, mai ales loturi de pământ. Actele, păstrate la dosar, au fost compuse de
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părintele Florea după modelul vechilor danii mănăstirești, de o mare frumusețe
artistică. Părintele a trimis Episcopiei din Cluj aceste acte de donație în primăvara
anului 1958, împreună cu cererea de aprobare a înființării schitului. Demersul
era pus sub semnul împlinirii a zece ani de la reîntregirea Bisericii ardelene,
prin revenirea greco-catolicilor la Ortodoxie. Acest schit nu făcea altceva decât
să întărească unitatea bisericească, mai ales într-o fostă parohie greco-catolică,
motiv pentru care părintele a intitulat noul așezământ „Schitul Reîntregirii”.
În ciuda tuturor eforturilor, cererea de legalizare a rămas fără răspuns. Cu bin
cunoscuta sa perseverență, părintele nu s-a lăsat abătut și, în a doua zi de Rusalii
a anului 1958, pe 11 iunie, a sfințit schitul fără să fi primit un răspuns de la
episcopie, în prezența a peste 2000 de credincioși, „promițând celor prezenți că
în anul acesta va face sfințire de mănăstire chiar cu episcopul, în ciuda tuturor”.
Nu va mai apuca însă, pentru că după două săptămâni va fi arestat.
Într-adevăr, întemeierea schitului nu a mai putut fi tolerată de autorități.
Era de neconceput ca în plină perioadă de colectivizare a agriculturii, un sat
întreg să lucreze pentru întemeierea unui „locaș de misticism” și să doneze
terenuri unui „dușman al regimului de democrație populară”. Mereu și mereu
revin acuzațiile că i-a sustras pe oameni de la muncă – „membri GAC”,
„membri de întovărășire” – și că a căutat să-și facă o gospodărie cât mai întinsă,
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„aducând daune și greutăți muncii de colectivizare a agriculturii”. De aceea,
credem că tocmai întemeierea acestui schit a pecetluit soarta sa.

e. Arestarea, condamnarea și moartea părintelui
Conform datelor aflate în dosare, arestarea părintelui a avut loc în seara
zilei de 26 iunie 1958, la ora 22.00. Primele interogatorii, la Securitatea din
Baia Mare, au început chiar a doua zi, ancheta durând 11 luni. În sat, arestarea
părintelui a pricinuit o mare tulburare. Circulau multe zvonuri, printre
care și faptul că părintele fusese dus la Episcopie la Cluj pentru a fi mutat
în altă parohie. Astfel a apărut între săteni gândul de a trimite un memoriu
Episcopiei, în care să ceară retrimiterea părintelui în parohie. Până la urmă,
sarcina redactării memoriului a căzut asupra unui tânăr seminarist, în vârstă
de 19 ani, Gavril Burzo, ucenic al părintelui, care se afla în vacanță în Suciu. În
seara zilei de 17 august 1958, după vecernie, în casa lui Ioan Chindriș (bunicul
lui Burzo) s-au strâns mai mulți săteni și, sub îndrumarea lor, tânărul a scris
memoriul. Vestea s-a răspândit și mai mulți credincioși au trecut pe la casa
lui Chindriș pentru a-l semna. Apoi s-au format echipe care au mers prin
sat pentru a strânge semnături. În total, 454 de oameni au semnat memoriul,
arătând de câtă dragoste se bucura părintele între suceni.
În memoriu, după ce mai întâi își arătau bucuria pentru trecerea la
Ortodoxie, credincioșii își exprimau mulțumirea față de prezența părintelui
Florea între ei: „Tot atât de mulțumitori suntem și față de conducerea
bisericească că ne-a trimis aici pe preotul Florea Mureșanu, prin a cărui
cultură, hărnicie și jertfă am ajuns să înțelegem superioritatea credinței
noastre ortodoxe”. Apoi, sătenii încercau să dovedească nevinovăția părintelui,
amenințând chiar că, în cazul în care cererea lor nu va fi ascultată, vor trece
cu toții la sectari: „Timp de 5 ani cât a stat în mijlocul nostru, noi nu l-am fi
putut considera că ar fi contra stăpânirii noastre, ci din contră a participat
cu poporul la orice sarcină propusă de organele locale, aceasta întărind-o de
mai multe ori în predici prin cuvintele Sfintei Scripturi: Dați Cezarului ce e
al Cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. […] Noi nu știm cauza
evenimentelor petrecute cu Sfinția lui, găsindu-l nevinovat în toate. De aceea
cu onoare vă rugăm să ne eliberați pe Părintele Florea Mureșanu, trimițându-l
din nou în parohia noastră ca să ne păstorească mai departe; că dacă nu, noi,
după cum de bună voie am trecut la credința strămoșească ortodoxă, așa, de
bună voie vom trece cu toții la pocăiți”.
Bineînțeles, memoriul nu a rămas fără consecințe. Pe 23 septembrie,
Gavril Burzo, Gavrilă Ciceu și Ioan Chindriș au fost arestați. Cei trei vor fi
judecați și condamnați împreună cu părintele, fiind anchetați după aceleași
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tipare. Într-o clasică mostră de logică securistă, auto-incriminarea impusă lui
Gavril Burzo sună așa: „Prin acest memoriu, în mod nejust și nedrept i-am
luat apărarea arestatului Mureșan Florian, susţinând că ar fi nevinovat, cerând
eliberarea lui și astfel implicit calomniind organele care l-au arestat”.
Procesul a avut loc în data de 8 aprilie 1959, iar sentința (nr. 362) a fost
pronunțată pe 17 aprilie. Părintele a fost condamnat la 20 de ani de muncă
silnică pentru „crima de uneltire contra ordinei sociale prin agitație”. Pentru
aceeași vină, Burzo Gavril a fost condamnat la 6 ani, Ciceu Gavrilă la 4 ani, iar
Chindriș Ioan la 3 ani de închisoare.
Din păcate, despre viața în detenție a părintelui nu știm mai nimic. În cursul
anului 1959, părintele a trecut prin închisorile de la Baia Mare, Satu Mare, Cluj
și Gherla, ajungând în același an la Aiud, unde pe data de 4 ianuarie 1963 a și
murit. În referatul medical se arată că părintele se îmbolnăvise din luna ianuarie
1962 de ciroză hepatică, fiind internat la spitalul penitenciarului în martie
1962. S-a propus inclusiv o operație, însă starea lui de slăbiciune nu a permis-o.
Tratamentul nu a dat roade și, „în dimineața zilei de 04.01.1963, starea generală
se prăbușește fulgerător și se sucombă la orele 08.00”. Avea 55 de ani.
Întreaga viață a părintelui Florea s-a desfășurat pe două coordonate
esențiale: cea a dragostei față de Dumnezeu și față de valorile creștine, și
cea a dragostei față de neamul său. De aici a luat naștere atitudinea sa anticomunistă, care nu avea atât un substrat politic, cât unul teologic și spiritual.
El se împotrivea unei ideologii militant atee, care urmărea să dezrădăcineze
credința în Dumnezeu din sufletul omului și să distrugă bazele societății
tradițional-creștine românești. Acest lucru poate fi văzut și din chiar ultima
declarație dată de părintele la anchetă: „În concluzie: faţă de pericolul pe care-l
prezenta mișcarea muncitorească internaţională și comunismul faţă de Biserică
și religie, o bună parte din activitatea mea mi-am închinat-o luptei împotriva
ideologiei comuniste, a mișcării comuniste și muncitorești internaţionale din
România, deoarece aceasta era convingerea mea”.
Astfel, așa-numita „activitate dușmănoasă” pe care securiștii i-o imputau
părintelui că o desfășoară „sub masca” religiei, nu era de fapt „sub masca”, ci
în numele religiei, în numele credinței în Dumnezeu, care prin însăși firea ei se
împotrivește comunismului (și invers).
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Mureșan Gheorghe

S

-a născut la 4 februarie 1915 în localitatea
Popteleac, județul Sălaj, din părinții Ivan
(agricultor) și Floarea (casnică). A urmat școala
elementară în localitatea natală (1922-1926),
școala medie la Liceul „Petru Maior” din Gherla, unde și-a obținut și diploma de bacalaureat
(1926-1933), și Teologia Greco-catolică din Cluj
(1934-1938). A fost căsătorit cu Valeria Duca,
de profesie medic, cu care a avut 2 copii: Andrei
(n. 1939) și Mariana Rodica (n. 1943).
La 30 ianuarie 1939 a fost hirotonit preot
de către episcopul Iuliu Hossu în Catedrala
Episcopală din Cluj. În perioada 15 septembrie
1938 – 21 septembrie 1939 a fost catehet pentru
școlile primare din Cluj. Prima parohie a
primit-o în Cluj-Napoca, unde a slujit până la 21 septembrie 1939. Ulterior a fost
preot paroh în Făureni (județul Cluj), între 21 septembrie 1939 – 20 noiembrie
1940, după care s-a mutat în Feiurdeni (județul Cluj), până la 13 decembrie
1948. În acest interval de timp, părintele Mureșan a trecut la Ortodoxie. De
amintit în contextul slujirii ca preot în Feiurdeni ar fi faptul că în această parohie,
părintele a pus bazele corului bisericii pe 4 voci, a înființat căminul cultural,
a ținut conferințe de culturalizare și a participat la ridicarea monumentului
Eroilor. După 23 decembrie 1948 a fost mutat ca preot ortodox în Cluj-Napoca,
la biserica „Schimbarea la Față”.
A fost arestat la 28 mai 1949 și condamnat la 12 ani muncă silnică, 10 ani
degradare civică și confiscarea averii personale pentru „crima de uneltire contra
ordinii sociale”, fiind acuzat că ar fi făcut parte dintr-o organizație subversivă,
„Partizanii Regelui Mihai – Armatele Subversive”. Și-a executat pedeapsa la
Jilava, Gherla, Aiud, Luciu-Giurgeni, Salcia, precum și în minele de la Baia Sprie
(județul Maramureș) și Brad (județul Hunedoara). În perioada de detenție a
părintelui Gheorghe Mureșan, soția acestuia, Valeria, a fost nevoită să divorțeze
civil pentru a-și putea crește copiii. Astfel, s-a putut angaja ca secretarădactilografă, urmând în același timp și Facultatea de Medicină din Cluj. De
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asemenea, în anii în care soțul său a fost închis, preoteasa Valeria a fost sprijinită
financiar de episcopul Teofil Herineanu.
A fost eliberat din închisoare la 24 mai 1961, dată după care i s-a fixat
domiciliu obligatoriu în comuna Viișoara (județul Ialomița), pentru 24
luni. Acest termen a fost ulterior prelungit cu încă 24 de luni. În perioada
domiciliului obligatoriu a lucrat ca muncitor necalificat la grajdurile IAS-ului,
alături de părintele Gheorghe Calciu.
După ridicarea restricțiilor domiciliare, în 1964, s-a stabilit în Cluj. A
fost reîncadrat preot în clerul ortodox, în parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”
(Borhanci) din cartierul Gheorgheni, din Cluj-Napoca. Din această perioadă
ne-a rămas relatarea unui eveniment semnificativ referitor la trauma pe care
închisoarea a lăsat-o în sufletele foștilor deținuți politic. Actualul preot Pop
Nicolae din Someșeni, pe atunci cântăreț al părintelui, povestește cum mergând
cu „crucea” pentru a binecuvânta casele credincioșilor de sărbătoarea Bobotezei
din anul 1978, cei doi au intrat într-un apartament. Când a văzut pe proprietarul
locuinței, părintele s-a înnegrit brusc la față și s-a blocat. Și-a revenit însă, a
terminat slujba, iar apoi a ieșit în grabă, marcat vizibil. Întreaga zi nu a mai
rostit niciun cuvânt. Doar mai târziu cântărețul avea să afle cine era proprietarul
apartamentului: comandantul închisorii Aiud, colonelul Gheorghe Crăciun.
Părintele Mureșan a trecut la cele veșnice la 9 aprilie 1998, fiind înmormântat
în Cimitirul bisericii Cluj-Mănăștur I, alături de cei 2 copii ai săi, ambii decedați în
cursul anului 1994. Preoteasa Valeria a trecut la Domnul la 23 noiembrie 1998.
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Mureșan Ștefan

S

-a născut la 13 octombrie 1920 în localitatea
Vad (județul Cluj). A absolvit Academia Teologică Greco-catolică din Cluj. A fost căsătorit cu Maria, cu care a avut 3 copii: Valentin (n.
1945), Emilia (n. 1947) și Mircea (1949). Înainte de a fi preot, vreme de 1 an a fost învățător
în Ilva Mică (județul Bistrița-Năsăud). Între
anii 1945-1949 a fost administrator parohial în
parohia Rebra (județul Bistrița-Năsăud), după
care a fost numit preot în aceeași localitate.
Potrivit informațiilor consemnate de
organele de Securitate în dosarul întocmit pe
numele părintelui din arhiva C.N.S.A.S., acesta
avea orientări politice maniste, simpatizând
cu P.N.Ţ. Mai mult, în 1946 preotul Mureșan
a fost semnalat ca fiind inițiatorul și președintele P.N.Ţ. aripa Alexandrescu,
în comuna Rebra, secțiune ce număra 180 membri. Dintre activitățile politice
ale lui Ștefan Mureșan din 1946 merită amintită una de la sfârșitul lunii
noiembrie, când a citit unui grup de ţărani din comună din ziarul „Dreptatea”,
organul de presă al P.N.Ţ. Maniu, un articol privitor la necesitatea organizării
de alegeri libere. Ulterior, la 20 decembrie 1946, s-a înscris de formă în Frontul
Plugarilor, unde nu a depus nicio activitate, dorind să-și acopere simpatiile
politice din trecut.
După instaurarea regimului comunist în România, a fost unul dintre
susținătorii grupului de rezistență anticomunistă „Liga Națională Contra
Comunismului” („Garda Albă”), al locotenentului Leonida Bodiu, organizație
care activa în zona Năsăud-Parva-Rebra-Rebrișoara. Pentru această implicare,
a fost arestat de Securitate la 12 februarie 1949, alături de preoții Ioan Mihalca
și Emil Irini. Toți cei trei clerici au fost considerați de anchetatori drept
„tăinuitori ai organizației conduse de Bodiu Leonida” și au fost încadrați
la infracțiunea „omisiune de denunț la uneltire contra ordinii sociale”. În
iulie 1949, aceștia au fost incluși într-un lot de 22 de inculpați și trimiși în
justiție. Au fost condamnați de Tribunalul Militar Cluj, prin Sentința nr. 1585
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din 10 noiembrie 1949, după cum urmează: Emil Irini, la 3 ani închisoare
corecțională, Ioan Mihalca, la 2 ani închisoare corecțională și Ștefan Mureșan,
la 8 luni închisoare corecțională.
După eliberarea din închisoare, părintele Ștefan Mureșan a revenit la
parohia sa din Rebra, ca preot ortodox, unde a slujit până în 1981, când a ieșit
la pensie.
A trecut la cele veșnice la 27 decembrie 1995, fiind înmormântat în
cimitirul din municipiul Fălticeni (judeţul Suceava).

Bibliografie
AAC, Fond Personal.
Adrian Nicolae Petcu, „Preoți năsăudeni sub teroarea Securității”, în
Lumina - http://basilica.ro/preoti-nasaudeni-sub-teroarea-securitatii/.
Pr. Vasile Rus (coord.), Martirii din Dealul Crucii – studii, articole și
documente, Bistriţa, Editura George Coșbuc, 2013 –http://www.memoria.ro/
files/user_uploaded/66893/vasile_rus_martirii_din_dealul_crucii.pdf.
http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-dumbraveni/.
http://www.protopopiatulnasaud.ro/parohia-ortodoxa-rebra/.

258

Nanu Costache Cleopa

S

-a născut la 20 mai 1928 în satul Bucești, din
comuna gălăţeană Ivești, cu numele de botez Costache. Părinții, Nicolae și Sevastița, erau
agricultori. Încă de tânăr a căutat calea monahală, influenţat și de o soră a sa care intrase în
obștea Mănăstirii Vladimirești din apropiere.
Iniţial ajunge la Centrul eparhial de la Galaţi,
apoi, în toamna anului 1948, intră ca frate în
Mănăstirea Sihastru (com. Ploscuţeni, jud. Tecuci), de lângă Adjud. În 1951 este recrutat în
armată, urmând astfel stagiul militar. Într-o
permisie de 10 zile, din 1952, merge la Mănăstirea Sihastru și primește tunderea monahală
cu numele Cleopa. După satisfacerea stagiului
militar se întoarce la mănăstirea de metanie,
dar la puţin timp este trimis la Mănăstirea Neamţ pentru a urma cursurile seminarului teologic. În timpul seminarului a fost hirotonit diacon la data de 15
august 1954 de către Antim Angelescu, Episcop al Buzăului. După absolvirea
seminarului în 1957, același episcop îl trimite duhovnic la Schitul Dălhăuţi,
pentru ca după o scurtă perioadă să ajungă în Mitropolia Ardealului. Nicolae
Colan, mitropolitul din acea vreme, îl trimite misionar la Schitul „Sfântul Ioan
Botezătorul” de lângă Alba Iulia. Slujește, îndrumă duhovnicește și urmează
cursurile Institutului Teologic din Sibiu. A fost hirotonit preot și duhovnic în
14 iunie 1958 la Alba Iulia de arhiereul Policarp Morușca. În contextul declanșării prigoanei împotriva monahilor și monahiilor, în mai 1959, fără nicio explicaţie, este exmatriculat din institut și obligat să plece în satul natal „până la
noi dispoziţiuni”, deoarece postul de slujitor la schit îi fusese desfiinţat. Totul
s-a făcut prin contribuţia nemijlocită a împuternicitului de Culte care aplica
cu exces de zel ordinele primite de la Departamentul Cultelor. Ba mai mult,
Miliţia l-a atenţionat în câteva rânduri să se lepede de haina monahală, altfel
va fi sancţionat pentru „port ilegal de uniformă”. Cum nu primise nicio decizie
de excludere și refuzase categoric să facă vreo declaraţie de ieșire din monahism, părintele Nanu a mers în audienţă la Mitropolitul Nicolae Colan pentru
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consultare. Întâistătătorul de la Sibiu i-a comunicat însă că decizia este unilaterală, adică a autorităţilor statului și nu-i poate oferi ajutorul, chiar dacă și el,
și stareţul de la schitul din Alba Iulia, Episcopul Policarp Morușca, îl apreciază
mult. Face chiar o întâmpinare către președinţia Consiliului de Miniștri, de
la care însă nu primește niciun răspuns. La 5 aprilie 1960, merge în audienţă
la Patriarhul Justinian Marina. Chiar dacă Patriarhul nu îi promite ajutor, în
condițiile în care presiunile autorităţilor statului sunt tot mai mari de când se
aplica Decretul 410, îl încurajează totuși să poarte haina monahală, deoarece
îl consideră în continuare monah. Între timp, părintele Nanu revine în satul
natal și își construiește o mică locuinţă, la marginea satului, unde vieţuia după
tipicul monahal alături de sora sa, exclusă și ea din monahism. Zilnic săvârșea
Sfânta Liturghie și întreaga rânduială monahală. Purta rasa monahală, deși
periodic era chemat la Miliţia raională, unde era mustrat pentru atitudinea
sa. Intră în legătură cu foștii monahi de la Mănăstirea Sihastru și cu monahiile libere de la Mănăstirea Vladimirești. Chiar slujește împreună cu aceștia, îi
spovedește, îi împărtășește și îi îndeamnă să urmeze pravila monahală. Este
conștient că prin stilul său de viață poate atrage oricând atenția organelor de
represiune și de aceea are întotdeauna pregătită valiza pentru a merge la închisoare. Inevitabilul se produce la 29 aprilie 1960. Este trimis în ancheta Securităţii regiunii Galaţi, unde se aflau și alţi călugări de la Mănăstirea Sihastru, în
total 16 arestaţi. A fost acuzat că a ţinut slujbe clandestine, că a ridicat moralul
monahilor și monahiilor de la Sihastru/Vladimirești și pentru că întreţinuse corespondenţă cu preotul Florea Mureșan de la Schitul din Suciu de Sus,
județul Maramureș. De asemenea, i s-a mai imputat faptul că ar fi difuzat cele
două bilete cu conţinut duhovnicesc trimise de ieromonahul Ioan Iovan din
închisoarea Gherla fostelor maici de la Vladimirești. A fost condamnat în lotul
celor 16 foști monahi de la Sihastru, prin Sentinţa nr. 230 din 19 august 1960 a
Tribunalului Militar Constanţa, primind 5 ani închisoare corecţională, pentru
infracţiunea de „uneltire contra ordinii sociale”. A cunoscut închisorile de la
Galaţi (1960) și Jilava (august 1962), apoi lagărele de muncă de la GiurgeniLuciu (august 1962) și Ostrov (iulie 1964). Notele informative avertizau superiorii de la Securitate că în tot timpul detenției a continuat să țină slujbe religioase încurajându-și camarazii de suferință, încredințându-i de iminența unei
căderi a regimului ateo-bolșevic. De asemenea, ieromonahul Cleopa reușea să
transmită prin tot felul de mijloace ingenios alese diverse rugăciuni, dar și poezii considerate a fi „legionare” unor deținuți atent aleși păstrând astfel o stare
de „spirit reacționară” în rândul arestaților. Deși a suferit în timpul detenției
de hernie inghinală bilaterală ce necesita un tratament chirurgical, comportamentul său anticomunist vehement a determinat o rezoluție negativă din
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partea Securității, ce a interzis orice ajutor medical pentru monahul deținut.
A fost eliberat la 1 august 1964 de la Ostrov. După detenţie a fost recuperat
de Episcopul Teofil Herineanu al Clujului, care mai întâi l-a numit paroh la
Poiana Horea (între octombrie 1964 și noiembrie 1966), iar apoi timp de trei
ani de zile a fost paroh la Baba, județul Maramureș. În decembrie 1969 a fost
chemat în ascultarea de stareț al Mănăstirii Nicula. Activitatea sa pastorală
la Nicula a fost rezumată astfel chiar de părintele Nanu Cleopa: „Deasupra
judecăților omenești, mai este însă o judecată de la care nu se poate sustrage
nimeni și în fața căreia merg cu cugetul curat că nu mi-am întinat sufletul
și nici n-am pângărit mănăstirea să o abat de la menirea ei. Dimpotrivă, am
apărat cu convingerea sinceră a credinței mele, valorile străbune și am căutat
să strâng în jurul altarului de la Nicula, tot sufletul poporului român transilvan”. Într-adevăr, la Nicula a desfășurat o intensă lucrare misionară, ținând
sus steagul monahismului ortodox transilvan în vremuri de răstriște și făcând
fără compromis față tuturor șicanelor Securității, care încercau prin tot felul
de mijloace să submineze faimosul pelerinaj anual desfășurat la Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la mănăstire. Din punct de vedere
edilitar, în timpul păstoririi sale a fost construită stăreţia mănăstirii, între anii
1978-1989, care adăpostește un paraclis cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.
Pentru râvna și dăruirea sa s-a bucurat de recunoașterea chiriarhului: a primit
dreptul de a purta brâu roșu în 1975, a fost ridicat în treapta de protosinghel
în 1976 și în cea de arhimandrit în 1986. A deținut demnitatea de stareț până
la sfârșitul anului 1991 când a fost schimbat din funcție, fără motivație, după
cum el însuși a considerat într-un memoriu adresat chiriarhului său. A devenit stareț apoi la Mănăstirea Cheia, însă nu pentru multă vreme, deoarece în
1994 a decedat în urma unui grav accident de circulație survenit pe drumul de
la București spre Cheia. Este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Nicula.
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Nichita Gavril

P

ărintele Gavril Nichita (sau Nechita, conform altor surse) s-a născut în
satul Peteritea (județul Maramureș), în ziua de 6 iulie 1880, din părinții
Petru și Varvara. Informațiile pe care le avem despre el sunt foarte sumare.
Deși nu știm unde a urmat școala primară (probabil în localitatea natală), știm
că a urmat cursuri de școală secundară la Năsăud, la liceul superior grăniceresc, între 1895 și 1896, apoi la școlile normale din Gherla (1897-1898 și 18991900), Sibiu (1901-1902) și Kiskunfélegyháza (1904-1905). În urma acestor
studii i-a fost acordată diploma de învățător de către Institutul Pedagogic al
Arhiepiscopiei Ortodoxe din Sibiu, cu nr. 5276/1905. Într-adevăr, întreaga
viață părintele a fost învățător, după cum rezultă și din foaia sa matricolă penală, devenind preot de-abia mai târziu.
În anul 1903 și-a satisfăcut stagiul militar în armata austro-ungară, în
regimentul de infanterie 63 din Bistrița. În luna noiembrie 1909 s-a căsătorit
cu Pop Elisabeta, cu care au avut patru copii, 2 băieți și 2 fete. Din 1 august
1914 a luat parte la Primul Război Mondial, între 1918 și 1920 fiind ținut în
captivitate italiană și întorcându-se acasă de-abia pe 10 februarie 1920. A făcut
parte din Legiunea română, cu gradul de elev plutonier.
A predat ca învățător provizoriu în școala din Ciceu Poieni (județul
Bistrița-Năsăud) între 1899-1903 și 1905-1906 și cea din Bedeciu (județul Cluj)
între 1903 și 1904. Din 1906 și până în 1926 a predat în satul natal, Peteritea,
ca învăţător titular. Din această perioadă avem o informaţie că părintele
a dăruit bisericii din sat clopotul pe care îl folosea pentru a aduna copiii la
școală, deoarece clopotul bisericii fusese confiscat de autorităţile maghiare în
timpul războiului pentru a face din el proiectile de tun. Munca sa didactică a
fost recompensată printr-o „Adresă de mulțumire” a Ministerului Instrucției
Publice din anul 1926, „pentru activitatea vrednică de laudă dezvoltată în
școală, precum și activitatea rodnică extrașcolară”.
În urma unui examen extraordinar pentru preoție susținut la Cluj în
septembrie 1926, a fost hirotonit preot pe 1 octombrie 1926 de către Episcopul
Nicolae Ivan, pentru parohia Osoi din protopopiatul Dej, județul Cluj. A
funcționat aici și ca învățător. În anul 1941 a fost transferat ca preot la Muncel
(județul Cluj), unde va sluji până în 1949. Tot în această perioadă a slujit ca
preot la Vad (județul Cluj), între 1943 și 1945.
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Referitor la arestare, singurele informații le avem din foaia lui matricolă
penală, dosarul său de la Securitate nefiind deocamdată disponibil. Conform
acesteia, părintele nu a avut activitate politică nici înainte, nici după 23 august
1944. A fost însă arestat pe data de 22 martie 1953 și dus la penitenciarul
Tribunalului din Cluj, pentru „favorizarea infractorului”. Avea la data arestării
aproape 73 de ani. A fost condamnat de-abia în anul 1955 de către Tribunalul
Militar Oradea, conform sentinței 1715/1955, la 3 ani închisoare corecțională
pentru „uneltire contra ordinii sociale”. La descrierea pe scurt a faptei, fișa
matricolă penală menționează: „a favorizat dând mâncare la un fugar”. A
trecut prin închisorile din Oradea, Jilava și Târgu Ocna (fiind probabil bolnav
de TBC), de unde s-a și eliberat pe 7 octombrie 1955, în urma unui decret de
grațiere. O informație neconfirmată arată că a murit la câțiva ani după ieșirea
din închisoare, pe 21 noiembrie 1959.
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Nica Alexandru

S

-a născut la 30 iunie 1899, într-o familie de
credincioși ortodocși din Criștior (județul
Bihor). Tatăl său se numea Luca (brigadier silvic), iar mama Rozalia, născută Păduraru.
Școala primară a urmat-o la Băiţa, iar pe
cea secundară la Beiuș, continuând cu Școala
Normală de la Arad.
În data de 10 martie 1917 a fost încorporat la Regimentul 37 Infanterie Belgrad, unde,
după trei luni a fost trimis la Școala de Ofițeri
de Rezervă din Lipova, la terminare întorcându-se la regiment. În timpul Primului Război
Mondial a fost încorporat în Armata austroungară și trimis pe frontul din Tirol, Italia (octombrie 1917). În luna aprilie 1918 a fost repartizat la Regimentul 105 Infanterie pe muntele Montegrappa, de unde, rănit
la mâna dreaptă în ofensiva din 5 iunie, a ajuns la Spitalul din Nyíregyháza.
După vindecare, în luna august a fost trimis din nou pe front la Piave, unde, în
încleștarea din 26 octombrie a ajuns prizonier în Italia.
După un an de prizonierat se întoarce acasă (24 decembrie 1919),
finalizându-și ultimul an la Școala Normală, unde obţine Diploma de capacitate pentru învățători (Nr. 104/16.09.1920). A fost încorporat în Armata Română, la Regimentul 1 Dolj, care l-a trimis la Școala de Ofițeri în Rezervă din
Craiova, lăsat la vatră cu gradul de sublocotenent.
În 1 noiembrie 1921 este numit învăţător la Școala primară din Voivozi,
apoi este transferat începând cu 1 februarie 1922 în satul Fășca-Bihor, urmând
ca între 1 ianuarie 1923 și 31 august 1941 să activeze la Băița. A obținut definitivatul în învățământ, cu 4 gradații, iar în paralel a urmat cursurile Academiei
Teologice din Oradea. În primăvara anului 1922 a făcut cursul pregătitor pentru preoți la Academia Teologică din Arad.
S-a căsătorit în data de 2 februarie 1923 cu Cornelia, născută Mărcuș,
de profesie învățătoare, fiică de preot. Au avut doi copii, Alexandru Ioan și
Cornelia Felicia.
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În data de 21 octombrie 1923 a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Băiţa de către Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei. Aici a profesat ca învățător
și preot până în octombrie 1941, când a renunțat la Catedră, dedicându-se în
întregime apostolatului preoțesc. Între timp a absolvit Academia de Teologie
din Oradea, cu rezultate foarte bune.
În anul 1945 este mutat la Nojorid, pentru ca un an mai târziu, în 15 octombrie 1946 să se transfere la Livada de Bihor. Aici a avut o rodnică activitate
misionar-culturală, punând bazele unui cor sub tutela Căminului Cultural. În
1 noiembrie 1949 este mutat la Alparea, unde reușește organizarea unui cor
mixt pe 4 voci, participând cu acesta la multe festivaluri și acțiuni culturale
notabile. A fost membru al Comitetului local pentru pace. A slujit aici până
în 15 mai 1955, când îl găsim la Vășad, unde păstorește până în 2 noiembrie
1959. Pasionat de muzica corală, a înființat și aici un cor mixt bisericesc pe 4
voci. Cu ocazia sfințirii bisericii parohiale, în urma reparațiilor făcute, a fost
hirotesit iconom la data de 7 iunie 1959 de către Episcopul Valerian Zaharia
al Oradiei.
În anul 1936 s-a înscris în rândurile Partidului Național Liberal, iar în
1945 devine membru în Frontul Plugarilor, apoi, din 1947 va activa și în ARLUS. Pe motiv că nu se angrenează în activităţile obștești, mai ales în acţiunea
de cooperativizare a agriculturii, în noiembrie 1959 Securitatea îi propune să
devină informator. La refuzul acestuia, a fost arestat și anchetat sub acuza că
ar fi fost șef de garnizoană legionară. Este trimis în justiţie pentru infracţiunea
de „uneltire contra ordinii sociale”. Învinuirile erau fabricate, deoarece în perioada interbelică fusese un apolitic declarat, mai ales prin revista Rânduri, pe
care o publicase în calitate de redactor responsabil.
Prin Sentința nr. 193/18 noiembrie 1961 a Tribunalului Militar Cluj a fost
condamnat la 8 ani de temniţă grea, 5 ani degradare civică și confiscarea totală
a averii. A cunoscut universul concentraţionar comunist de la Oradea, Cluj și
Aiud. În câteva rapoarte scrise aflate la dosar, un informator plasat în celula
părintelui, în urma dialogurilor cu acesta, ciripea către superiori: „în ziua de
azi, orele 14.00-15.00, Nica a fost introdus în celulă. Gemea și m-a rugat să văd
că o venă la gât îi bate anormal. L-am liniștit că totul e în ordine și că teama
lui că va muri este neîntemeiată. A luat masa, a mâncat cu poftă de mâncare.
Mi-a povestit că la izolator a fost toată noaptea în picioare și că e obosit. După
ce a luat masa i s-a comunicat de pază că trebuie să stea în picioare, în care
poziție a stat tot timpul până la orele 22.00 când a fost ridicat spre a se duce la
izolator de către domnul ofițer de serviciu. Mi-a spus că a fost în cursul zilei la
anchetă” (8 aprilie 1960). Iar o altă notă, din 23 aprilie 1960: „Mi-a arătat că i
se umflă picioarele și că suferă de pe urma pedepsei cu izolatorul, retragerea
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dreptului de la pat îl supără. Raportez că atunci când este enervat sau hărțuit
la anchete are probleme cu stomacul. Face impresia omului cam demoralizat
și mai ales obosit de durata și duritatea anchetei. Îl supără înjurăturile adresate
lui. În vederea anchetei de luni a fost foarte angajat cu nervii”.
A fost eliberat la 16 aprilie 1964, în anii care au urmat fiind mereu tracasat de agenții Securității, care îl supravegheau prin informatori acoperiți.
După detenţie, părintele Alexandru Nica a slujit la parohiile Iacobeni (1 septembrie 1964 –1966) și Iara, cu filia Surduc (1966-1972), ambele în Protopopiatul Turda. La 1 octombrie 1972 s-a pensionat, fiind îmbisericit la altarul
Parohiei Turda Veche.
A trecut la cele veșnice la 17 iulie 1983, fiind prohodit la Turda, apoi trupul i-a fost înhumat în Cimitirul Rulikowski din Oradea, alături de soție.
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Nicoară Aurel

S

-a născut la 2 mai 1907 în localitatea Ciunga (județul Alba), din părinții
Nicodim și Ana. A urmat școala primară mixtă de stat Ocna-Mureșului,
Școala Medie Civilă de Băieți Ocna-Mureș, Școala Normală din Blaj, iar în
1933 a absolvit Academia Teologică Ortodoxă din Cluj. S-a căsătorit la 8 septembrie 1943 cu Maria Crișan, de profesie învățătoare, cu care a avut 3 copii:
Stelian Pompiliu (n. 1935), Aurel Grigoriu (n. 1938) și Maria Ana (n. 1943).
A publicat mai multe articole în gazetele „Luptătorul”, „Răsăritul” și
„Manifestul Țărănesc” (1930-1933), „Istoricul parohiei Văleni”, din județul
Cluj, precum și o serie de articole teologice și dări de seamă în organul oficial
al Eparhiei Cluj, „Renașterea” (1942-1943). În perioada 1934-1938 a fost preot
ortodox în parohia Râșca de Sus (județul Cluj), după care a fost transferat în
localitatea Văleni (județul Cluj).
Între 1939-1941 părintele a activat în organizația legionară din comuna
Călățele (județul Cluj) ca ajutor șef de sector pentru satul Dealu Negru ce aparținea
de comuna mai sus menționată. În 1942 a fost judecat și închis pentru propagandă
legionară. În decembrie 1944 soția preotului și credincioșii din parohia sa au făcut
o cerere către autorități prin care au solicitat eliberarea preotului din lagărul de
internare Câmpia Turzii. A fost eliberat și a revenit ca preot în comuna Călățele
(județul Cluj), de unde a fost arestat din nou, de data aceasta de către autoritățile
comuniste, la 18 iulie 1952 și încadrat în colonie de muncă pentru o perioadă de
24 luni.
A fost eliberat din închisoare la 19 iulie 1954, după care i s-a fixat domiciliu
obligatoriu în comuna Dropia (București) pentru încă 24 de luni. La eliberare,
concluzia organelor de Securitate în ceea ce îl privește era următoarea: „Din
supravegherea informativă nu a rezultat să fie demascat cu manifestări
dușmănoase regimului nostru fiind cunoscut ca un element liniștit”.
După ridicarea domiciliului obligatoriu, părintele Aurel Nicoară s-a aflat
sub supravegherea Securității care i-a deschis dosar de urmărire informativă
pentru a stabili dacă: desfășura sau intenționa să desfășoare activitate împotriva
regimului comunist; oficia slujbe clandestine sau spovedanii; avea legături cu
persoane care au desfășurat activitate legionară (din țară și străinătate).
A trecut la cele veșnice în 1966 din cauza unui cancer hepatic.
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Noveanu Gheorghe

G

heorghe Noveanu s-a născut la 23 aprilie 1915 în Galați, din părinții Artur și
Domnica. La scurt timp familia s-a mutat la
Sibiu, unde Gheorghe Noveanu a absolvit Licelul „Gheorghe Lazăr”. Mai apoi, s-a înscris la
Facultatea de Teologie și Facultatea de Litere
și Filozofie, din cadrul Universității „Regele
Ferdinand” Cluj.
În timpul studenției, Gheorghe Noveanu
s-a alăturat Mișcării Legionare, participând
activ la campania electorală din 1937, fapt
pentru care a fost arestat la 17 decembrie 1937.
La două zile după arestare, pe 19 decembrie,
Gheorghe Noveanu a fost exmatriculat din
Universitate, la cererea expresă a rectorului Florin Ștefănescu Goangă.
Eliberat în ianuarie 1938, a fost rearestat pentru apartenența la Mișcarea
Legionară în 26 octombrie 1938 și trimis în lagărul de la Miercurea Ciuc. O
lună mai târziu, pe 25 noiembrie 1938, Gheorghe Noveanu a fost condamnat
la 1 an de domiciliu obligatoriu, pe care l-a executat în lagărul de la Vaslui.
Aici, în decembrie 1938, a semnat o declarație prin care se desolidariza de
trecutul legionar: „1. Am fost și voi fi profund supus al MS. Regele Carol II;
Mă desolidarizez de orice acțiune politică contra orânduirii legale a statului
și instituțiilor sale; Declar pe onoare și conștiință că n-am întreprins și nici
pe viitor nu voi întreprinde vreo acțiune care să mă pună în conflict cu legile
țării”.
După eliberare, Gheorghe Noveanu s-a întors la Sibiu, unde a lucrat
ca profesor suplinitor la Liceul „Gheorghe Lazăr”. În 1941 a fost hirotonit
preot de către Veniamin Nistor, episcopul Caransebeșului. Tot în 1941 s-a
angajat ca inspector al Comisiunilor de ucenici din Directoratul Bucovinei,
la Cernăuți lucrând și ca profesor.
Odată cu retragerea administrației românești din Bucovina, în 1944,
preotul Gheorghe Noveanu s-a transferat la Ministerul Cultelor, unde a
lucrat ca șef de serviciu. În această perioadă a avut probleme penale din
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cauza trecutului său politic, fiind arestat în două rânduri. Mai întâi, pe 27
noiembrie 1944 și eliberat pe 31 decembrie 1944, iar a două oară, pe 4 aprilie
1945 și eliberat pe 18 august 1945. În 1946, preotul Gheorghe Noveanu a
venit la Ministerul Cultelor la Cluj, unde a fost numit șef de serviciu în
cadrul Episcopiei, tot acum fiind numit și redactor al revistei Renașterea. În
perioada 1947-1948, preotul Gheorghe Noveanu a fost duhovnic al Academiei
Teologice clujene, iar în aprilie 1949, cu ocazia restructurărilor impuse de
autoritățile comuniste, a fost încadrat ca bibliotecar II la Institutul Teologic.
În toată această perioadă, preotul Gheorghe Noveanu slujea la Catedrala
episcopală.
Odată cu instaurarea deplină a comunismului, preotul Gheorghe
Noveanu devine, din cauza trecutului său politic, un obiectiv al Securității,
alături de toți colegii săi de la Institutul Teologic și Centrul Eparhial. Astfel,
o notă informativă din aprilie 1951 semnalează poziția acestuia despre
ideologizarea excesivă a creațiilor artistice: „Astăzi ori unde mergi te intoxici
de atâta politică. În operă, în teatru, în cinematograf, totul e politică, astfel
că azi nu mai poate fi vorba de artă, ci de politică care scârbește pe orice om
de bun simț”.
Tot în anul 1951, preotul Gheorghe Noveanu este semnalat, alături de profesorul Alexandru Filipașcu, într-o notă informativă, că „discută dușmănos
starea economică a țării”, invocând faptul că „totul pleacă în URSS”.
În contextul declanșării valului de arestări împotriva preoților și al
desființării Institutului Teologic din Cluj în 1952, preotul Gheorghe Noveanu
a fost arestat la 26 februarie 1952, pentru ajutorul acordat unui fugar urmărit
de Securitate. Eliberat la scurt timp, este rearestat în martie 1953, deoarece
a refuzat să colaboreze cu poliția politică comunistă, care-l considera „fără
îndoială un dușman vădit al regimului”. Condamnat de către Tribunalul
Militar Oradea la 4 ani de închisoare, preotul Gheorghe Noveanu a fost eliberat
la 6 mai 1955. Securitatea a încercat recrutarea acestuia, părintele Gheorghe
Noveanu refuzând, „dovedindu-se un element fanatic și încăpățânat”, motiv
pentru care a fost urmărit permanent.
În august 1956, preotul Gheorghe Noveanu a fost numit în parohia
Sf. Treime din Cluj, cea mai veche biserică ortodoxă din oraș. Mai apoi, în
septembrie 1958 acesta s-a transferat în parohia Bistrița II, cu hranul Sfinții
Trei Ierarhi, unde a slujit până la pensionarea sa din 1965.
Grav bolnav și urmărit îndeaproape de către Securitate, s-a stins din viață
în 1967.
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Oancea Zosim

Z

osim Oancea s-a născut la 21 iulie 1911,
într-o familie de agricultori harnici, din
localitatea Alma, judeţul Târnava Mică. După
școala primară și liceul din Dumbrăveni (19221929), tânărul Zosim s-a hotărât să urmeze calea slujirii altarului. Mai întâi, a urmat un an
la Academia Teologică din Sibiu (1929-1930),
apoi cursurile Facultăţii de Teologie din București (1930-1934). După obţinerea licenţei, este
numit profesor de religie la Școala Normală din
Cristuru Secuiesc (1935-1936), iar mai apoi la
Școala Normală de Fete din Sibiu (1936-1948),
concomitent slujind ca preot la Catedrala mitropolitană. În perioada 1943-1945 este detașat la Blaj ca preot și profesor de religie pentru
elevii ortodocși din acest oraș, între 1945 și 1946 ocupă postul de inspector
al învăţământului religios secundar din Arhiepiscopia Sibiului. Între 1946 și
1947 a funcționat ca duhovnic al studenţilor de la Universitatea din Cluj. În
perioada guvernării legionare se face cunoscut ca un apropiat al profesorilor
Spiridon Cândea și Liviu Stan, cu opţiuni politice pe care după rebeliunea din
ianuarie 1941 și le suprimă. Cu toate acestea, în evidenţele organelor de poliţie Zosim Oancea era cunoscut cu antecedente politice legionare. Mai mult,
în 1944, împreună cu preotul Spiridon Cândea publică un volum de predici.
Acest trecut politic se pare că a fost mobilul arestării sale la 7 iulie 1948, alături
de alţi 28 de inculpaţi, de categorii profesionale diverse, de la magistraţi, avocaţi, medici, preoţi și până la studenţi și meseriași. Pe mulţi nici nu îi cunoștea,
însă Siguranţa comunistă avea suspiciunea, supradimensionată de altfel, că
există o întreagă conspiraţie legionară iniţiată de câţiva dintre acești intelectuali la cererea avocatului Nistor Chioreanu, fost lider legionar sibian. Realitatea
era cu totul alta. În ceea ce îl privește pe părintele Oancea, trebuie spus că el
iniţiase tipărirea unui calendar pe anul 1948, format broșură, numit „Credinţa”, diferit de cel difuzat de editura eparhială, care totuși trecuse de cenzura
comunistă. O parte din banii obţinuţi din difuzarea acestui calendar de către
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unii preoţi, dintre care Simion Nanu din Cisnădie sau unele cunoștinţe ale părintelui Oancea, trebuia să ajungă ca ajutoare financiare la familii cu greutăţi
materiale. Acestea au constituit elemente dintr-un scenariu al Siguranţei, conform căruia, la Sibiu, chiar prin tipografia eparhială, se desfășoară o întreagă
conspiraţie legionară. Toate aceste acuze au fost respinse cu fermitate la proces
de către părintele Oancea. Adevărat era un singur lucru, anume că, în timpul
arestărilor din mai-iunie 1948, părintele Oancea îl găzduise pentru o noapte
pe Nistor Chioreanu, care abia se externase dintr-un spital din Sibiu. Cu toate
acestea, la 14 februarie 1949, prin Sentinţa nr. 93 a Tribunalului Militar Sibiu,
părintele Oancea a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică. A fost mutat
la Aiud, unde a slujit în taină Sfânta Liturghie. La eliberare, în iulie 1957, a
primit domiciliu obligatoriu la Bumbăcari, în Bărăgan, pentru 60 de luni. Un
an mai târziu, autorităţile comuniste l-au trimis la muncă forţată în lagărul de
la Culmea, apoi din aprilie 1960 la Periprava. După eliberarea de la Periprava,
la 12 septembrie 1963, preotul Zosim Oancea a fost numit în parohia Sibiel,
unde a edificat un cunoscut muzeu al icoanelor pe sticlă.
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Oprea Liviu

L

iviu Oprea s-a născut la 9 aprilie 1918, în
comuna Dolheni, județul Sălaj, din părinții
Nicolae și Maria. După absolvirea Academiei
Greco-Catolice din Cluj, a fost hirotonit, pe 11
august 1942, de către episcopul Iuliu Hossu.
La 1 septembrie 1942, preotul Liviu Oprea a
fost numit catehet pentru școlile din Cluj, iar
începând din septembrie 1943 a activat ca secretar al episcopiei greco-catolice Cluj, până în
septembrie 1948. În toamna lui 1948, preotul
Liviu Oprea trece la Ortodoxie, fiind numit,
la 1 februarie 1949, în parohia Săsarm, județul
Bistrița-Năsăud, unde a slujit până în 31 decembrie 1949.
Odatăcuinstaurareadeplinăacomunismului,
preotul Liviu Oprea devine o țintă a Securității, fiind arestat, pentru prima dată, la
20 noiembrie 1953 și eliberat la 1 februarie 1954. S-a angajat ca magazioner, poziție
în care a lucrat până la a doua arestare, din 13 august 1956, când a fost condamnat
de către Tribunalul Militar Cluj, pe 12 februarie 1957, la 9 ani de închisoare, pentru
„agitație publică”. După condamnare, preotul Liviu Oprea a trecut prin închisorile
Cluj, Gherla (1 decembrie 1957), Salcia (12 octombrie 1959), Văcărești (12 aprilie
1960), Ostrov (14 octombrie 1960) și, în final, Gherla (3 aprilie 1961), de unde a
fost grațiat pe 15 aprilie 1964.
După eliberare, preotul Liviu Oprea a fost numit, la 1 aprilie 1965, în
parohia Someșeni, de unde, la 1 ianuarie 1966, a fost transferat la Centrul
Eparhial în funcția de casier. Pe 4 aprilie 1966, preotul Liviu Oprea a fost
numit la biserica Bob, unde a slujit până în decembrie 1969, iar începând din
1 ianuarie 1970 a fost transferat la Catedrala episcopală. Ultima parohie unde
a slujit părintele Liviu Oprea a fost Mănăștur I, în care și-a început activitatea
din 1 februarie 1971.
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Orășan Vicențiu Valentin

P

ărintele Vicenţiu Valentin Orășan s-a născut la data de 6 decembrie 1874
în localitatea Bogata de Mureș, într-o familie de preoţi. Tatăl lui, Baziliu
Orășan, era protopop ortodox, iar mama Maria, născută Papiu, se trăgea din
marea familie Papiu Ilarian.
În anul 1900 s-a căsătorit cu Aurelia Roșca, fiică de preot din comuna sălăjană Sâmpetru Almașului, nepoata Arhimandritului Eusebiu Roșca, Rector
al Institutului Teologic din Sibiu la acea vreme. După absolvirea gimnaziului
de 8 clase și a Institutului Teologic din Sibiu, a activat o perioadă ca funcționar
consistorial la Mitropolia din Sibiu. Apoi a câștigat concursul pentru parohia
Viișoara (fostă Agârbiciu), sediul protopopiatului Turda la acea vreme, fiind
instalat la 12 februarie 1900. Aici a slujit timp de 45 de ani neîntrerupţi, în timpul păstoririi sale construindu-se actuala biserică, sfinţită de către Preasfințitul
Nicolae Colan al Clujului la 11 octombrie 1936.
A reușit edificarea casei parohiale în anul 1905, un adevărat model pentru acele vremuri. A fost o perioadă învățător la școala confesională din sat.
Datorită aptitudinilor sale, a instruit și condus o perioadă Corul Plugarilor
din Viișoara, cu care a participat la diferite manifestări culturale, prestația
coriștilor fiind foarte apreciată de public. A patronat, alături de corpul didactic din comună, „Societatea Tinerimii Române” din Viișoara, unde s-au predat lecții de economie rurală, istoria și geografia patriei, educație cetățenească,
îndrumări morale și de conduită creștină.
În 8 noiembrie 1918, când preotul Ioan Opriș va fi împușcat pe treptele
bisericuței din Cristiș (azi, cartierul turdean Oprișani), împreună cu protopopul Jovian Mureșanu au oficiat o slujbă de pomenire în memoria eroului-martir. Peste câteva săptămâni, la 1 decembrie 1918, avea să participe la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia.
Prin actul nr. 229/06.05.1919 emis de Dr. Zosim Chirtop, prefectul
județului Turda-Arieș, părintele Orășan va fi numit membru în patru comisii
ale organelor județene de conducere: administrativă, economică, de remonstrare și a fondului de pensii a funcționarilor din administrație.
A suplinit Parohia Soporu de Câmpie în două rânduri: 9 martie – 30 iunie 1919 și 1 ianuarie 1921 – martie 1923. A fost ales ca secretar al Cercului
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religios VI din cadrul Asociației Clerului Ortodox „Andrei Șaguna” Turda. La
27 octombrie 1940 va fi felicitat în mod festiv cu ocazia împlinirii a 40 de ani
de păstorire la Viișoara. Tot atunci a avut loc conferinţa de toamnă a preoţilor
din protopopiatul Turda, la care au participat și preoţii care aparţinuseră de
protopopiatul Cluj până la cedarea Transilvaniei de Nord.
În timpul ocupării vremelnice a Viișoarei de către armata horthystă (5
septembrie – 9 octombrie 1944) nu și-a părăsit postul, rămânând la datorie,
asumându-și orice risc, oferind pentru o perioadă spațiul din casa parohială
și beciul acesteia ca adăpost pentru câteva familii năpăstuite: Ana Vescan cu
trei copii, Aurica Turean cu patru copii și membrii familiei diacului Gligor
Dragotă.
S-a pensionat în anul 1945, stabilindu-se la Câmpia Turzii. Pentru că în
această perioadă nu era încadrat vreun preot la capela Turzii, a slujit cu bucurie timp îndelungat, continuând și după construirea sfintei biserici, ajutându-l
pe părintele David Laurenţiu.
La 15 august 1952 este arestat în miez de noapte, împreună cu fiica Minerva Covrig, ca dușmani ai noului regim. După o lună de anchetă la ClujNapoca este dus la închisoarea din Gherla. Aici l-a avut coleg de arest pe părintele Ștefan Roșu, care dă mărturie despre dânsul: „În celulă eram 40 de
persoane și dormeam pe jos, îmbrăcați. Tineta pentru nevoi era în celulă. Părintele Vicențiu era foarte bolnav și slăbit, încât nu-și putea curăța cei patru
cartofi mici. Eu îi curățam și îi dădeam să mănânce. Terciul de dimineață nu-l
putea mânca niciodată, doar cele 200 grame de pâine neagră. Ulterior, m-au
transferat la Ghencea, iar părintele Vicențiu a rămas la Gherla. Apoi am aflat
că l-au eliberat, ca să moară acasă”.
Într-o Fișă Personală, întocmită de Direcția Securității Statului Cluj imediat după arestare, faptul de a fi fost membru în PNL din anul 1922 și membru ales în Comitetul Județean al PNL Brătianu din Județul Turda în urma
Congresului partidului din 29 iunie 1946, este considerat infracțiune. Numele
părintelui Orășan apare la poziția 18, cu mențiunea: „preot pensionar, Câmpia
Turzii”.
Avea 78 de ani la data arestării. La rubrica Caracterizări speciale asupra individului se precizează: „în timpul anchetei a răspuns la întrebări fără
ocolișuri”.
A avut o familie numeroasă, cu șapte copii: cinci băieţi și două fete.
Părintele Vicenţiu a decedat în 31 martie 1961, iar preoteasa Aurelia în
1966. Sunt înmormântați în Cimitirul Ortodox din Câmpia Turzii.
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Panga Iacob

S

-a născut la 3 aprilie 1906 în localitatea Porcești, județul Mureș. Părinții
Ștefan și Maria erau de profesie agricultori. A terminat liceul Sfântul Nicolae în Gheorghieni între 1920-1927, iar mai apoi a absolvit în 1932 Academia Teologică din Cluj. S-a căsătorit în 14 august 1931 cu Ichim Emilia de
profesie învățătoare, originară din Miercurea Ciuc, cununie binecuvântată
cu trei copii. În primele zile ale lui ianuarie 1932 a fost hirotonit diacon și
preot la Oradea de către Episcopul Andrei Magieru. În cariera sa clericală
a păstorit parohiile din Stâna (Sălaj) între ianuarie 1932-decembrie 1935,
Căian (Cluj) între decembrie 1935-martie 1943, Albac (Alba) între martie 1943-decembrie 1944. În perioada în care activa ca preot în această din
urmă parohie a fost și profesor de cântare bisericească și tipic la Școala de
Cântăreți Bisericești Sfântul Nicolae din Alba Iulia. Începând cu luna decembrie 1944 a păstorit parohia Sfânta Treime din Zalău până la arestarea
sa din iunie 1952. Parohia zălăuană rămăsese vacantă în timpul ocupației
maghiare, iar lăcașul de cult de pe strada Andrei Șaguna era într-o avansată stare de degradare. În ciuda condițiilor vitrege de război, preotul Iacob
Panga a dovedit în scurt timp o capacitate misionară deosebită închegând
comunitatea de enoriași și reamenajând biserica ce fusese practic cu totul
nefuncțională până la venirea sa. În urma rodnicelor sale eforturi pastoralmisionare, în decembrie 1948 a fost distins cu dreptul de a purta brâu roșu.
Afilierea sa la curentul legionar din perioada interbelică, dar și acțiunile sale
anticomuniste întreprinse în acei ani de instaurare a noului regim ateist, îi
vor aduce privarea de libertate. Preotul Iacob Panga a fost arestat la Zalău în
26 iunie 1952, motivul arestării fiind „activitate legionară”, dar și „aplicarea
de tratamente neomenoase unor persoane bănuite că fac politică comunistă”. A petrecut aproape 4 ani de închisoare la Jilava și Canal. A fost eliberat
la sfârșitul anului 1955. A găsit înțelegere la chiriarhul său care l-a reprimit
în rândul clerului de mir. Astfel și-a putut continua misiunea preoțească la
Abrămuț-Bihor din ianuarie 1956. Șicanele Securității l-au determinat să își
mai schimbe parohia de încă două ori: Roșia Montană între iulie 1957-septembrie 1971 și apoi Chiuzbaia-Maramureș până la pensionarea sa din data
de 1 iulie 1977.
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Papacioc Arsenie

N

ăscut de sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului a anului 1914, față de care a
avut o necontenită evlavie de-a lungul vieții,
Anghel Papacioc absolvea în 1932 Școala de
Arte și Meserii, secția sculptură în lemn, pentru ca apoi să intre în vâltoarea politică a României interbelice prin adeziunea la ideile legionare. Din cauza afilierii politice a fost arestat
și închis de patru ori până la instaurarea comunismului, mai întâi în perioada 1938-1940,
apoi condamnat în două rânduri de regimul
Antonescu pentru trecutul său legionar, în
aprilie 1941, respectiv iunie 1942.
Această condamnare a reprezentat
momentul decisiv al biografiei viitorului
părinte Arsenie, deoarece, ajuns în temnița Aiudului, îi întâlni pe Traian Trifan
și Valeriu Gafencu, alături de care a format Grupul Misticilor ce a reprezentat
piatra de temelie a rezistenței spirituale în Gulagul Românesc. Detașarea de
lupta politică și asumarea deplină a credinței, împlinită prin trăirea filocalică
și jertfa martirică pentru Hristos au reprezentat coordonatele majore ale
membrilor grupului, care au devenit modele de sfințenie pentru ceilalți
deținuți. Un informator nota cu fidelitate poziția duhovnicească a misticilor:
„orientarea pe care se situau Papacioc și Trifan era linia creștină a pustniciei,
teoretizată de Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul și Evagrie Ponticul
și statornicită ca instituție creștină cu canoanele respective de Antonie cel
Mare din Tebaida”.
În contextul tulbure de după 23 august 1944, când situația deținuților
politici era incertă, iar în rândul celor închiși în Aiud apăruseră fracturi și
tensiuni politice, Anghel Papacioc s-a remarcat prin atitudinea sa duhovnicească, „de liniștire a apelor”, cum nota un alt informator, în detrimentul
rezistenței ideologice pe care o propuneau unii deținuți și care s-a dovedit
falimentară.
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După eliberarea din septembrie 1946, Anghel Papacioc căuta să-și
împlinească vocația monahală și s-a îndreptat mai întâi spre Mănăstirea Cozia,
unde a intrat în ianuarie 1947. După un periplu pe la Școala de Cântăreți a
mănăstirii Turnu, mănăstirea Tismana (unde fusese chemat de părintele
Gherasim Iscu) și apoi mănăstirile Cioclovina și Sihăstria, Papacioc a ajuns la
Antim, unde a fost tuns în monahism pe 26 septembrie 1949, avându-l ca naș
de călugărie pe părintele Petroniu Tănase. În această perioadă l-a cunoscut
pe patriarhul Iustinian Marina, pe care avea să-l slujească cu credință până
la sfârșitul vieții acestuia. Apreciat și susținut de patriarh, părintele Arsenie
a fost hirotonit preot în septembrie 1950 la mănăstirea Agafton de către
mitropolitul Moldovei Sebastian Rusan, pentru ca în toamna aceluiași an să
fie numit duhovnic al Seminarului de la Neamț. La începutul lui 1952 a ajuns
egumen la mănăstirea Slatina, de unde s-a retras pentru câteva luni, în vara
aceluiași an, în munții Stănișoarei, alături de părintele Cleopa Ilie, pentru a
scăpa de șicanele Securității. Pentru a-i proteja, patriarhul Iustinian îi chemă
pe cei doi părinți la București în vara anului 1954, trimițându-i să cerceteze
duhovnicește mănăstirile Țigănești, Pasărea, Căldurașni, Suzana, Zamfira,
Cheia și Vladimirești. Întors ca simplu monah la mănăstirea Slatina, părintele
Arsenie a ținut în tot acest timp legătura cu părintele Daniil Sandu Tudor,
starețul Schitului Rarău. Mai mult decât atât, în această perioadă părintele
Papacioc a participat la trei întâlniri ale membrilor Rugului Aprins. Acesta a
reprezentat motivul formal al arestării sale în noaptea de 14 iunie 1958, când
părintele Arsenie a fost ridicat de la mănăstirea Slatina.
După condamnarea la 20 de ani muncă silnică în octombrie 1958,
părintele a ajuns în penitenciarul Aiud, unde începeau pregătirile pentru
reeducarea condusă de colonelul Crăciun. În detenție, părintele și-a reafirmat
poziția spirituală, fiind considerat unul din liderii deținuților „mistici”; de
aceea, în aprilie i s-a deschis un dosar de urmărire informativă. Rezultatele
urmăririi Securității, note și rapoarte informative, sunt de mare folos pentru
că argumentează cu lux de amănunte activitatea duhovnicească a părintelui în
timpul reeducării.
Părintele Arsenie Papacioc și-a asumat de la început detenția ca pe o
lucrare misionară prin care Îl putea împărtăși pe Hristos celor închiși și de
a-i lămuri de inutilitatea cramponării pe poziții ideologice, atitudine care
constituia un obstacol major în asumarea deplină a credinței. Un informator
nota, în 1961, poziția plină de realism duhovnicesc a părintelui, care afirma
deschis: „Comunismul sapă temelia Bisericii, chiar și aici în pușcărie. Deci
acţiunea noastră trebuie începută aici. Să-i ajutăm pe cei care se poticnesc
în jurul nostru. Viaţa de retragere și înduhovnicire n-are preţ dacă nu este
282

Biografii

luminată de această activitate de salvare a
omului. Trebuie să facem acest lucru”.
Poziția spirituală a părintelui Arsenie a fost
dublată de o activitate duhovnicească intensă.
Alături de lecturi – din memorie – din Scriptură,
Psaltire, Filocalie sau Pateric, părintele Arsenie
a slujit permanent Sfânta Liturghie în mijlocul
deținuților. Lipsit de orice obiect sau veșmânt
liturgic, părintele a fost nevoit să improvizeze.
Informatorul detalia cu lux de amănunte aceste
improvizații. Epitrahilul a fost înlocuit de un
laț de sfoară, care era apoi înfășurat după un
nasture de la haină. Sfânta Cruce era făcută din
două bețe. Sfântul Disc era înlocuit de o bucată
plată de lemn, ascunsă cu multă grijă. Soba
ținea loc de Sf. Masă. Cana de apă era folosită ca Sf. Potir. În loc de vin folosea
apă, iar pentru Sf. Agneț oprea rația de pâine primită. Singurul lucru care-i
lipsea era Sf. Antimis, pe care nu-l putea improviza pentru că pierduse la o
percheziție la Jilava un fragment din moaștele Sf. Mucenic Mercurie. Despre
Liturghia săvârșită în fiecare dimineață, înainte de deschiderea celulelor de
la ora 7, părintele Arsenie spunea, citat de informator: „Eu fac slujba ca la
Biserică și dacă bunul Dumnezeu vede nevoinţa noastră și vrea, pâinea aceasta
și apa sunt chiar trupul și sângele Său, încerca părintele să scuze lipsurile în
care era obligat să oficieze slujba, și, pentru că această practică este oficiată
zilnic, acum fiecare pe rând dă din pâinea sa bucata care e folosită a doua zi
ca împărtășanie”.
Pentru activitatea din timpul reeducării, părintele Arsenie Papacioc
primea „un certificat al mărturisirii” sub forma caracterizării semnate de
colonelul Crăciun la eliberarea din închisoare: „În detenţie a avut permanent
o poziţie dușmănoasă în rândul celorlalţi deţinuţi, încercând și uneori reușind
să-i determine să creadă în puterea divină. A refuzat să participe la munca
cultural-educativă. Este predispus să continue și în stare de libertate activitatea
dușmănoasă pe linia propagandei religioase, fiind periculos îndeosebi în
contact cu elementele credincioase deprimate și șovăielnice”.
Eliberarea din detenție la 1 august 1964 a reprezentat pentru părintele
Arsenie Papacioc trecerea din închisoarea propriu-zisă în închisoarea cea
mare, care era România comunistă. Abuzurile, nedreptățile, șicanele sau
urmărirea Securității nu s-au încheiat odată cu ieșirea pe poarta Aiudului, ci
au continuat permanent în locurile și mănăstirile pe unde a trecut părintele.
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Patriarhul Iustinian a încercat, fără succes, să-l aducă pe părintele Papacioc
la mănăstirea Cernica. S-a opus cu vehemență Departamentul Cultelor, și
astfel părintele a fost trimis de patriarh la Cluj, unde a fost primit de către
arhiepiscopul Teofil Herineanu, care l-a numit în parohia Filea de Jos. Și
aici urmărirea Securității a continuat cu intensitate, ofițerul responsabil de
dosarul părintelui Papacioc fiind Scarlat Chirilă, care ajunsese la Securitatea
Turda tocmai de la penitenciarul Aiud. Notele informative despre perioada
petrecută la Filea de Jos redau atitudinea pastorală a părintelui: „La biserică a
spus credincioșilor să nu-i aducă daruri, iar datoriile către biserică să fie numai
în cantități mici, pentru că și așa o duc greu. Acest lucru a produs impresie și
și-a câștigat popularitate”. În 1966, părintele reușea, cu ajutorul credincioșilor,
să renoveze biserica, resfințită în octombrie 1966 de către episcopul Teofil.
O notă din noiembrie 1966 menționa poziția părintelui: „Satul, deși sărac,
am reușit să conving pe oameni să mă ajute la refacerea bisericii și a casei
parohiale. Am luptat împotriva superstițiilor și a exagerărilor, am pus accent
pe spovedanie și liturghie și astăzi sunt uniți în jurul bisericii”.
La 15 iulie 1967, părintele Arsenie Papacioc a fost numit stareț al mănăstirii
Cheia. După un periplu prin mănăstirile Dintr-un Lemn și Cernica, a ajuns, în
ianuarie 1976, la Schitul Sf. Maria de la Techirghiol, unde a slujit ca duhovnic
până la trecerea la Domnul în iulie 2011.
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Pașca Iacob

S

-a născut la 13 martie 1939 în comuna
Ciocotiș (județul Maramureș), din părinții
Ioan și Irina, agricultori. A studiat primele
patru clase în localitatea natală, apoi, după o
întrerupere, a absolvit trei ani din ciclul II în
comuna Cernești, județul Maramureș.
În anul 1957 s-a închinoviat ca frate la
mănăstirea Rohia, lângă Târgu Lăpuș, condusă
la acea vreme de starețul Justinian Chira, viitorul Episcop al Maramureșului și Sătmarului.
A absolvit Școala monahală de aici între 19571959.
La o percheziție efectuată la domiciliul
părinților săi, s-a găsit o scrisoare trimisă de
fratele Iacob prin care, conform documentelor Securității, acesta „ponegrea
regimul democrat-popular pe tema îndepărtării din mănăstiri a unor călugări”, dimpreună cu trei broșuri cu conținut dușmănos la adresa regimului
comunist. Tânărul frate își arăta astfel nemulțumirea față de eliminarea din
obștea monahală a trei colegi viețuitori, în baza aplicării măsurilor cuprinse
în Decretul nr. 177/1948.
După ce i-a fost percheziționată chilia de la Mănăstirea Rohia, a fost
reținut în arestul Securității din Baia Mare începând cu 3 iulie 1959. La anchetele desfășurate au fost interogați în calitate de martori mama părintelui,
Irina Iacob și părintele stareț Justinian, care, ulterior au fost prezenți și în ziua
procesului, 8 septembrie 1959.
A fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj, Garnizoana Baia Mare, prin
Sentința 368/1959 la trei ani de închisoare corecțională pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A înaintat recurs, dar acesta i-a fost respins. La data condamnării avea douăzeci de ani.
A început executarea pedepsei la 3 august 1959, trecând prin penitenciarele
Baia Mare, fiind mutat la apoi la Gherla în 4 februarie 1960. Aici a fost închis
într-o celulă mare, la etajul III, cu 45 de deținuți. Potrivit mărturiei părintelui
Gavril Burzo, supraviețuitor al gulagului comunist și fost coleg de suferință, fra285
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tele Iacob Pașca a avut o comportare demnă, fiind foarte iubit de ceilalți, mai
ales pentru îndeletnicirea sa de a tălpui (înlocui sau întări) partea inferioară a
ciorapilor camarazilor, un procedeu prin care le asigura o mai mare durabilitate.
Toate acestea în condițiile în care acul de cusut era un element total interzis în
mediul carceral, purtătorul asumându-și riscuri mari în a-l deține. La data de
27 mai 1960 a fost transferat la Periprava. În timpul detenției a fost pedepsit
cinci zile cu regim sever (fără hrană caldă și rece) pentru nerespectarea regulamentului intern (a jucat țintar în timpul zilei și s-a urcat în geamul celulei).
În cursul anului 1960 a primit șase pachete cu alimente și țigări.
A fost eliberat la termen, fără restricții, în 1 iulie 1962, fiind urmărit permanent de organele Securității.
A fost hirotonit ierodiacon la 6 decembrie 1966 și ieromonah la 6 iulie
1967 de către Episcopul Teofil Herineanu, fiind numit preot paroh la Parohia
Stoiceni, protopopiatul Lăpuș. A păstorit o perioadă scurtă, căci la 1 ianuarie
1969 a fost mutat în Arhiepiscopia Sibiului, la Catedrala Reîntregirii din Alba
Iulia, ce avea pe atunci statut de parohie.
După puțin timp, din rațiuni misionare, a fost transferat la 1 iunie 1969 la Parohia Agriș cu filia Făgetul Ierii, în protopopiatul Turda, păstorind până în anul 1974.
Este absolvent al Institutului Teologic Sibiu, promoția 1972.
Prin transfer a revenit în obștea Rohiei la 1 martie 1974.
A fost reabilitat prin Sentința Tribunalului Militar Cluj nr. 807/1975.
La data de 1 august 1976 s-a stabilit la Mănăstirea Săraca, sat Șemlacu
Mic, comuna Gătaia, județul Timiș, ca preot slujitor. Așezământul monahal
fusese desființat, iar locașul de cult era destinat slujbelor pentru locuitorii de
aici, care nu aveau biserică proprie. A slujit până la 31 decembrie 1979, când
se transferă în satul Sălciua Nouă, comuna Pișchia, protopopiatul Timișoara,
o localitate săracă și izolată. Prin 1994 îl găsim la parohia Remetea Mică, comuna Maloș.
A trecut la cele veșnice în 11 septembrie 1998, în condiții suspecte, neelucidate până azi, fiind înmormântat în cimitirul din satul natal, Ciocotiș,
județul Maramureș.
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Păltineanu Dumitru

I

nformaţiile pe care le avem despre părintele Dumitru Păltineanu sunt din
păcate extrem de fragmentare. Din puţinele surse disponibile, știm că s-a
născut în ziua de 13 aprilie 1886, în comuna Dumbrăvița (județul BistrițaNăsăud), din părinții Vasile și Paladia. Istoricul parohiei Nadășu, comuna
Izvoru Crișului (județul Cluj), îl consemnează ca preot în această localitate
(după absolvirea Facultății de Teologie) vreme de nu mai puțin de 50 de ani,
între 1913 și 1963. A slujit în frumoasa biserică de lemn din localitate, considerată monument istoric și datând din anul 1720.
Restul datelor pe care le avem despre el provin din dosarul său de urmărire de la Securitate. Motivul pentru care a intrat în atenția organelor de
stat a fost activitatea sa în cadrul Partidului Național Creștin al lui Octavian
Goga din perioada anilor 1937-1940. „În anul 1937”, citim într-o notă, „s-a
încadrat în P. N. C. din satul Nadăș unde activează intens până în anul 1940
fapt pentru care a fost ales în comitetul județean P. N. C. Cluj”. Acesta este și
motivul pentru care în ziua de 16 august 1952 a fost arestat de către Securitatea din Cluj, conform P. V. 12/52, și condamnat administrativ la 36 de luni. A
fost internat la Văcărești vreme de un an de zile, fiind până la urmă eliberat
în 7 august 1953.
Conform fișei lui matricole penale, la data arestării era deja preot pensionar, însă după eliberare dosarul informativ de la Securitate ni-l prezintă ca
slujind în continuare la Nadășu și chiar având, conform unei caracterizări din
24 ianuarie 1955, „o serie de manifestări dușmănoase contra regimului actual”. În aceeași caracterizare găsim și motivul considerării lui drept un „element necinstit față de populația din această comună și acesta constă în faptul
că în trecut numitul a posedat o suprafață mare de pământ care era a bisericii
și care a lucrat-o cu cetățeni din comună fără ca să le plătească ceva”.
În fine, o ultimă informație ne vine din data de 6 ianuarie 1965, când Securitatea hotărăște să-l scoată din evidența sa informativă, „motivul: deces”.
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Părțilă Vasile

S

-a născut la 11 mai 1912 în localitatea Poșaga (județul Alba), din părinții
Dumitru (țăran) și Anastasia (casnică). La 3 octombrie 1940 s-a căsătorit
cu Susana (n. Capotă, în 1922), cu care a avut un băiat, Adrian (n. 1941). După
absolvirea Academiei Teologice Greco-Catolice de la Blaj, a fost hirotonit preot la 10 noiembrie 1940 de arhiereul Vasile Aftenie, pentru parohia Răchițele
(județul Cluj). A păstorit aici până în 12 septembrie 1945, când a fost transferat în parohia Ciuleni (județul Cluj). Pe 12 ianuarie 1949, părintele a trecut
împreună cu familia sa la Ortodoxie.
A fost arestat la 16 februarie 1958 pentru o perioadă de 25 de ani muncă
silnică, 10 ani degradare civică și confiscarea totală a averii pentru „uneltire
contra ordinii sociale”, condamnare din care a executat 6 ani și 5 luni, fiind
eliberat la 30 iulie 1964 prin decretul de grațiere 411. Părintele Părțilă și-a
executat pedeapsa la Gherla, Periprava și Grind. Despre motivul arestării lui
Vasile Părțilă, organele de Securitate au notat în dosarul deschis pe numele
acestuia următoarele: „A fost arestat pentru că a întreținut legături cu
fugarul Capotă Iosif și l-a sprijinit în activitatea sa dușmănoasă. În anchetă
și în instanță [...] a recunoscut că în anul 1947 a luat legătura cu Capotă Iosif
de la care a aflat că-i dispărut de la domiciliu pentru activitatea sa pe care
a desfășurat-o împotriva regimului democrat și la propunerea acestuia a
acceptat să-l găzduiască. După această dată a întreținut legături cu fugarul [...]
până la reținerea acestuia în decembrie 1957. [...] Mai recunoaște că, în acest
timp, a sprijinit pe fugar cu alimente, îmbrăcăminte și bani. De asemenea,
a cunoscut că fugarul [...] este autorul manifestelor contrarevoluționare
intitulate Apărătorii comorilor naționale și creștine care aveau conținut
dușmănos îndreptat împotriva regimului democrat. A purtat cu fugarul
discuții dușmănoase, a primit de la el manifeste contrarevoluționare pentru a
le păstra și difuza la nevoie”.
După eliberarea din închisoare, a fost reîncadrat în clerul ortodox ca preot
în vechea sa parohie din Ciuleni. Totodată, s-a recăsătorit civil cu soția sa, la 8
iunie 1965, aceasta divorțând în perioada în care părintele se afla în detenție.
De la 1 februarie 1966 a fost numit, cu jumătate de normă, administrator
parohial în Călățele (județul Cluj).
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În anii de după eliberare s-a aflat sub supravegherea Securității, o serie
de informatori oferind note informative despre acesta. De pildă, în cuprinsul
unui Raport informativ din 17 iulie 1971, o sursă a Securității nota despre părintele Părțilă faptul că acesta avea „o comportare bună față de societate, la fel
susnumitul arată că propunerile prezentate de secretarul general al partidului
sunt bine venite întrucât în țara noastră unii tineri nu știau ce-i trecutul și ce
au suferit unii oameni, la fel este bine că tineri cunoscând aceste greutăți din
trecut își vor da seama ce au suferit unii oameni și cu atât și unii care au uitat
aceste lucruri își vor aduce aminte”. Pe de altă parte, o altă sursă a Securității
nota în același an, 1971, faptul că preotul Părțilă „a rămas la fel, mai tăcut
decât înainte, nu poartă discuții de natură politică, nu se plânge de faptul că
a fost închis, nu comentează nici acest fapt, nici evenimentele la ordinea zilei.
Este și acum mai dispus să discute o temă de studiu religios decât altceva”.
În anul 1971, pentru activitatea remarcabilă desfășurată, părintelui Părțilă
i-a fost acordată distincția de iconom stavrofor, cu dreptul de a purta cruce.
S-a pensionat din parohia Ciuleni (județul Cluj) la 1 august 1972.
A trecut la cele veșnice în anul 1976.
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Perhaiță Alexandru

S

-a născut la 20 noiembrie 1902 în localitatea
Dobricul Lăpușului. Părinții, Gheorghe și Maria erau țărani înstăriți, considerați ulterior chiaburi de către organele comuniste. S-a căsătorit în
23 aprilie 1925 cu Lucreția, fiica preotului Gherman Nicolae, ctitorul Mănăstirii Rohia. A fost hirotonit diacon și preot în 23 și 24 august 1925. În
prealabil a absolvit școala primară în Târgu Lăpuș,
liceul de stat din Baia Mare și Academia Teologică
Ortodoxă din Cluj. În calitate de paroh a păstorit comunitățile din: Dumbrava (Maramureș) din
august 1925 până în ianuarie 1926, Mănășturul
Românesc (Cluj) între ianuarie 1926 – aprilie
1926, Olpret, azi Bobâlna (Cluj) între 15 mai 1927
– septembrie 1929. După 1928 a fost implicat și
în politică activând în cadrul Partidului Național Liberal. A fost ales în comitetul
plasei Târgu Lăpuș o vreme îndelungată. Între octombrie 1929 – august 1940 revine
la parohia Dumbrava (Maramureș). Odată cu ocuparea Ardealului de Nord se refugiază în teritoriile românești rămase libere slujind ca preot în mai multe localități:
Calafat, Sâmpetru Mare etc. După 1945 se reîntoarce în parohia Dumbrava unde a
rămas paroh până la arestare. Odată cu venirea regimului comunist la putere a intrat
în vizorul organelor represive. Brațul înarmat al regimului comunist, Securitatea, în
fapt organizație teroristă de stat, a uzat în epocă de practica internării pentru scurte
perioade a unor preoți, cum a fost și cazul părintelui Perhaiță reținut de câteva ori
fără urme documentare rămase în instituția represivă. Această metodă avea ca efect
transmiterea unui mesaj de timorare în rândul colegilor clerici. Părintele Perhaiță a
fost considerat un element „dușmănos” pentru noua putere deoarece critica măsurile luate de guvern ce atingeau direct modul de viață atât spiritual, dar și material
al propriilor săi enoriași. Îndemnurile sale către credincioși de a respecta preceptele
biblice vor aduce acuzații numeroase împotriva sa bazate pe semnalările agenților
de Securitate ce își informau superiorii de faptul că părintele Alexandru: „prin svonurile mistice pe care le lansa, căuta să facă greutăți organelor de Stat, pentru ca
populația din comună să nu lucreze în anumite zile, spunînd că nu vor avea recolte
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bune și Dumnezeu îi va pedepsi...”. Ca primă măsură de persecuție, părintele a fost
deposedat de locuință, așa încât casa parohială a fost folosită drept sediu al Sfatului
Popular din localitatea Dumbrava. De asemenea, și terenul de circa 16 iugăre pe
care îl lucra și din care își câștiga existența a fost etatizat. Opoziția sa verbală la acest
act samavolnic, dar și acțiunile sale de neacceptare a practicilor ce aveau ca scop
final îndepărtarea oamenilor de Biserică au fost considerate drept delicte penale.
Conflictul direct al preotului cu unul dintre activiștii de partid însărcinați cu colectivizarea comunei, un anume Pălădeanu, personaj ce raportează superiorilor săi
că preotul locului i-a transmis personal „că voi comuniștii nu aveți nici un viitor” a
fost picătura care a determinat autoritățile de securitate să-l rețină urgent pe preotul
Perhaiță devenit o piedică tot mai periculoasă pentru implementarea programelor
de comunizare avute în plan de oficialitățile comuniste.
Preotul Alexandru Perhaiță a fost condamnat la 2 ani de închisoare conform decretului MAI nr. 1019/1952 începând cu data de 16 august 1952. Datorită condițiilor
grele din închisoare a decedat la spitalul penitenciarului Văcărești în data de 3 mai
1954 în condiții insuficient elucidate. Cauza decesului trecută în actele oficiale a fost
peritonita. Părintele Alexandru Perhaiță și-a pus misiunea spirituală de slujitor al lui
Dumnezeu mai presus de legile ateizante ale unui regim demonic, neînțelegând să
accepte încălcările vieții creștine la care erau îndemnați parohienii săi, în fapt acuza
principală la adresa sa. Soția sa, preoteasa Lucreția a primit vestea decesului părintelui prin sosirea unui mic colet ce conținea verigheta de nuntă, obiect returnat familiei preotului de penitenciarul Văcărești. Rămasă văduvă, preoteasa se va retrage
pentru tot restul vieții la mănăstirea ctitorită de tatăl său, Rohia.
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Petrinca Ioan Iustinian

S

-a născut la 18 iulie 1934 în localitatea Uda (județul Iași), din părinții Gheorghe și Ioana. A urmat 7 clase elementare, după care școala monahală.
A fost monah la mănăstirea „Schimbarea la Faţă” din satul Nechit,
comuna Borlești (județul Neamţ), de unde a fost arestat în 1955 și condamnat
pentru că a refuzat să părăsească mănăstirea. A fost arestat în același timp
cu ieromonahul Xenofont Grapă (n. 1933), originar din Pietroasele (județul
Buzău).
După eliberarea din închisoare, a fost hirotonit ierodiacon de episcopul
Teofil Herineanu la 2 februarie 1958, la Roman, și ieromonah la 21 iunie 1958,
la Cluj-Napoca. Începând cu această dată și până la 24 septembrie 1963 a fost
preot paroh în Tioltiur-Bârlea, (județul Cluj). Ulterior, a fost mutat în Rogojel
(Cluj), apoi în Larga (Maramureș), după care este numit paroh al bisericii fostei
mănăstiri Piatra Fântânele (1973-1996), care fusese desființată de autoritățile
comuniste în 1959. După redeschiderea mănăstirii în 1991, devine primul ei
viețuitor. În cele din urmă s-a retras la mănăstirea Văratec, unde a trecut la
cele veșnice.
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Pop Laurențiu

S

-a născut în 27 septembrie 1902 în comuna
Lupșa (județul Alba), fiul lui Dumitru și Maria. Tatăl era cantonier de șosea, iar mama moașă
comunală. A început clasele primare în 1909 în
comuna Baia de Arieș, continuând cu Școala
Normală de Învățători din Abrud, urmat de absolvirea Academiei Teologice din Blaj cu titlul de
licențiat.
S-a căsătorit la data de 19 iulie 1925 cu
Ghioghiu Letiția, fiică de moți din Sălciua de Sus
(județul Alba), care a absolvit Școala de Gospodărie (Menaj) și Industrie Casnică din Brașov. Au
avut împreună patru copii, trei băieți și o fată.
A fost hirotonit preot la 20 septembrie 1925 la Blaj de către Mitropolitul
Dr. Vasile Suciu pentru Parohia Vălișoara, unde păstorește timp de trei ani
(27 septembrie 1925 – 19 februarie 1928), transferat apoi la Petreștii de Mijloc, în Protopopiatul Turda, unde a slujit până la 15 martie 1931. Va ocupa
apoi Parohia Tureni, până pe 22 februarie 1936, ulterior fiind numit la Parohia
Moldovenești, în aceeași protoierie.
În anul 1940 a absolvit cursul de instructor de apărare pasivă, organizat
de Prefectura Județului Turda. Era și un pasionat apicultor, frecventând timp
de trei ani (1925-1927) cursurile propuse de Ministerul Agriculturii.
Părintele Laurențiu va trece la Ortodoxie în 7 octombrie 1948, fiind printre primii cinci preoți greco-catolici reveniți din județul Turda-Arieș.
În urma unui denunț, a fost arestat la 2 iulie 1949, fiind adus la Securitatea
din Turda pentru că, în februarie 1949, îi adăpostise și le dăduse alimente unor
„fugari”, iar între 15 mai și 1 iulie același an l-a găzduit pe căpitanul de flotilă
aeriană din Turda Ionescu Diamandi, conducător al grupului de rezistență
anticomunistă din zona Muntele Băișorii, dimpreună cu alte două persoane.
După cinci luni de anchete, preotul Pop era condamnat de Tribunalul
Militar Cluj prin Sentința 1643/ 7 iulie 1949 la doi ani închisoare corecţională,
pentru „uneltire contra ordinii sociale”, confiscarea averii, trei ani degradare civică, 2.000 lei amendă corecțională și 2.000 lei cheltuieli de judecată. În
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același lot a fost condamnat și fiul său, Pop Laurențiu jr., care, deși minor, va
primi un an de închisoare pentru sprijinul acordat partizanilor din Munții
Apuseni. Ambii, tată și fiu, au înaintat recurs la Curtea Militară de Casație
București, dar acesta le-a fost respins.
Ulterior, după o perioadă de detenţie în penitenciarele din Turda, Cluj și
Aiud, Securitatea a dispus trimiterea lui, pentru încă un an, la muncă obligatorie la Poarta Albă-Canal. A fost eliberat în 31 decembrie 1952.
A revenit în clerul activ, întorcându-se la Parohia Moldovenești, fiind
numit paroh la 1 ianuarie 1953, ostenind aici până în 4 mai 1955, când se va
transfera în Eparhia Oradiei, la Parohia Sărăsău-Iapa, protopopiatul Sighet,
județul Maramureș. Aici a slujit până la 1 iulie 1959, când, după o perioadă
scurtă la Parohia Pomi, protopopiatul Baia Mare (iulie-octombrie), se va întoarce în Eparhia Clujului, fiind transferat cu 1 ianuarie 1960 la Parohia Vișeul
de Jos, unde a reparat biserica și a depus mult suflet în activitatea pastorală,
slujind aici până la 31 octombrie 1966.
A absolvit Cursurile de Îndrumare Preoțească la Institutul Teologic din
București, obținând Definitivatul cu media 8,33 (octombrie 1966).
A fost distins de Episcopia Clujului cu brâul roșu (Temei 5682/21.11.1948),
a primit titlul de protopresbiter stavrofor (hirotesit de Episcopul Valerian al
Oradiei în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, la 21 octombrie 1958). I-a fost
acordată Crucea Patriarhală de către Preafericitul Părinte Justinian Marina (6
iunie 1953).
La 17 februarie 1969 a trecut la cele veșnice.
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Popa Romulus

P

ărintele Romul(us) Popa s-a născut în ziua
de 24 noiembrie a anului 1890, în localitatea Șinca Nouă de lângă Făgăraș (jud. Brașov),
în familia preotului Pop(a) Lazăr și Maria. Primele două clase le-a făcut în satul natal, mutându-se apoi la Brașov, unde termină școala
elementară și se înscrie la liceul confesional
ortodox (din 1922, Liceul „Andrei Șaguna”).
În anul 1910 și-a luat bacalaureatul și s-a înscris la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu,
pe care l-a absolvit în 1913. În același an, în
luna noiembrie, s-a căsătorit cu Olivia Onițiu,
împreună cu care a avut doi copii. După absolvirea studiilor și căsătorie a fost hirotonit preot
de mitropolitul Sibiului Ioan Mețianu, la data
de 29 noiembrie 1913, pentru parohia Ațintiș din județul Mureș. Conform
unei biografii din arhivele fostei Securități, la Ațintiș „în anul 1914 cu concursul material al credincioșilor săi a ridicat o parohie ortodoxă nouă, pe ale cărei
inscripții elogiază pe fostul rege Ferdinand”. Aceeași biografie ne informează
că în anul 1917 a fost mobilizat în armata austro-ungară, în calitate de preot
confesor, fiind trimis pe front în Italia, până în anul 1918. În cursul anului
școlar 1921-1922 a funcționat ca profesor de religie la liceul Mihai Viteazu din
Alba-Iulia, perioadă în care a urmat și cursuri ale Facultății de Drept din Cluj.
Pentru activitatea sa bogată și plină de râvnă, Episcopul Nicolae Ivan al Clujului l-a hirotesit ca protopop de Luduș pe data de 15 aprilie 1923, funcție pe
care a ocupat-o vreme de aproape 30 de ani, până în 15 august 1952. La Luduș
a zidit o biserică nouă cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, care – conform
pisaniei de deasupra ușii de intrare – „s-a zidit din temelie în anul 1927, sub
păstorirea P. S. S. Nicolae Ivan episcop al Clujului, paroh al locului fiind protopopul Romul Popa, sfințindu-se la 23 aprilie 1930”. Tot din perioada slujirii
sale ca protopop al Ludușului avem informația că în anul 1931 a fost decorat,
prin decret regal, cu „Răsplata muncii pentru Biserică, clasa I”.
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În ceea ce privește activitatea sau simpatiile sale politice, informațiile din
arhiva Securității sunt foarte confuze și chiar contradictorii, părintele Romul
Popa apărând ca simpatizant „fără a se încadra” al PNȚ Maniu și al PNL
Brătianu, dar totodată membru – între 1936-1937 – al Partidulului NaționalCreștin Goga-Cuza, „după care devine simpatizant al mișcării legionare”
(fără ca această afirmație să fie probată de vreun alt document). În fine, după
23 august 1944 s-ar fi înscris în Uniunea Patrioților și în Uniunea Preoților
Democrați, iar după alegerile din 1946 în Partidul Național Popular – „până
la autodizolvarea acestui partid”. Pe de altă parte, o altă notă ni-l prezintă ca
ducând „o intensă propagandă politică naționalistă țărănistă, în rândurile
cetățenilor din comuna Luduș, județul Turda, și în jur, agitându-i pe aceștia
contra Partidului BPD și îndemnându-i să voteze cu PNȚ Maniu”.
Cert este că părintele a fost arestat de D. G. S. S. Luduș în cadrul valului
represiv din 1952, pe data de 16 august, fiind ulterior anchetat la Securitatea
din Cluj. Pe 10 septembrie 1952, ca urmare a faptului că recunoaște că în anul
1936 a activat în cadrul Partidului Național Creștin, părintele Romul Popa
este condamnat administrativ la 4 ani de internare în lagăr de muncă, conform
Procesului Verbal M. A. I. 12/1952. A fost dus la Canalul Dunăre – Marea
Neagră, fiind internat în colonia de muncă forțată Valea Neagră (Peninsula).
La 15 ianuarie 1953 a fost mutat la colonia Galeșu, de unde va fi eliberat la 28
aprilie 1953, în contextul sistării lucrărilor de la Canal.
După eliberare a fost reîncadrat în activitatea preoțească pe 1 septembrie
1953, în parohia Alba-Iulia – centru, unde va sluji până la 31 august 1955. După
o scurtă ședere în satul Dârste (jud. Brașov), ajunge să slujească, începând
cu 1 octombrie 1955, la parohia Cluj-Mănăștur II (Calvaria). Va depune aici
o rodnică activitate pastorală și duhovnicească, fiind apreciat ca un preot
model atât de credincioșii săi, cât și de Preasfințitul Teofil Herineanu. Datorită
experienței sale, în perioada șederii la Cluj a fost numit în funcția de Președinte
al Consistoriului eparhial. O mărturie foarte frumoasă despre personalitatea
sa duhovnicească ne-o dă Preasfinţitul Părinte Vasile Someșanul, care l-a avut
ca duhovnic în prima perioadă a vieții sale. Cuvintele Preasfințitului Vasile ni-l
arată pe părintele Romul Popa ca pe un vrednic îndrumător de suflete, care a
jucat un rol determinant în hotărârea sa de a se dedica slujirii lui Dumnezeu și
în formarea lui nu doar spirituală, ci și culturală și intelectuală: „[În anul 1968,
după o vizită la mănăstirile de pe valea Oltului] m-am întors la Cluj și am mers
la preotul paroh de la biserica ortodoxă din Mănăștur, Romulus Popa, care
avea o mare experienţă duhovnicească și de viaţă, în general. Pe atunci avea
81 de ani și a mai trăit încă zece ani, în care mi-a fost duhovnic, sfătuitor și
susţinător. Era dintr-o veche familie de preoţi din zona Făgărașului, de la Șinca
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Nouă, licenţiat în Drept și Teologie, foarte cultivat și risipitor de înţelepciune,
o mare figură intelectuală și clericală a Clujului, apropiat al mitropoliţilor
Nicolae Bălan și Nicolae Colan, ca și al unor cărturari și oameni politici, ca
Octavian Goga și Alexandru Lapedatu. Cu un asemenea îndrumător, totul a
devenit mai ușor. Părintele Romulus Popa mi-a fost de mare folos sufletesc,
nepregetând să intervină [ca să fiu] primit la Teologie, deși nu prea aveam
voce”.
Ultima parte a slujirii liturgice a Părintelui Romul Popa se va desfășura la
Catedrala Episcopală din Cluj, de unde se va retrage în anul 1973, trecând în
1978 la cele veșnice.
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Purdea Gheorghe

S

-a născut la data de 2 august 1915 în satul
Pădureni, comuna Șutu, județul Cluj, fiind
al treilea copil din cei unsprezece ai familiei
preotului Gheorghe Purdea și Maria, mama
fiind casnică. A urmat patru clase primare la
școala din Pădureni (1926), apoi șapte clase
liceale, luându-și bacalaureatul la Liceul de
Băieți din Turda (1934).
S-a angajat în producție ca muncitor
necalificat la Fabrica de Sticlă Turda (31
mai 1937-17 august 1937). Cu mari greutăţi
financiare, beneficiind de o bursă socială, a
absolvit Academia Teologică din Cluj în anul
1943, în același an obţinând licenţa la Institutul
Teologic din Sibiu.
La data de 7 noiembrie 1943 s-a căsătorit cu Fodorean Maria din Pădureni,
funcționară, cununia religioasă având loc în biserica din Crăiești. Au avut
împreună doi copii: Luminiţa și Delia (fiică înfiată).
În 17 ianuarie 1944 a fost hirotonit preot și duhovnic la Sibiu de către
IPS Nicolae Colan pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Crăiești,
protopopiatul Turda, slujind aici până la 1 aprilie 1949. Cu această dată se
transferă la Parohia Agriș, urmând la altar tatălui său, părintele Gheorghe
Purdea sr., care ctitorise aici o biserică impunătoare. A păstorit până la data
de 18 iunie 1949, când Securitatea a descins la domiciliul său, terorizându-i
familia și făcându-i o percheziţie amănunţită.
A fost condamnat prin Sentinţa nr. 1619 din 30 noiembrie 1949 a
Tribunalului Militar Cluj la trei ani închisoare corecţională, pentru infracţiunea
de „uneltire contra ordinii sociale”. A cunoscut universul concentraţionar
comunist începând cu Penitenciarul Aiud, pentru ca, din 1950, să fie trimis
la Canal. A muncit în „brigada hoţilor” (a preoţilor) de la Valea Neagră, apoi,
din mai 1951, la Poarta Albă și Onești. A executat detenția în perioada 18
iunie 1949-18 iunie 1952. De la această dată și până la 1 mai 1954, în loc să
fie eliberat, a fost privat de libertate în locuri de deținere pe baza unui act
administrativ.
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Unul din fraţi, Nicolae Purdea, a fost închis la Aiud și Colonia Valea
Neagră între 10 iunie 1949 și 9 iunie 1954, pentru „uneltire contra ordinii
sociale”, acuzat că a făcut parte dintr-o organizație subversivă și condamnat
prin Sentința Tribunalului Militar Cluj Nr. 1619/1949.
După eliberare, ca să-și poată întreține familia, părintele Gheorghe Purdea
jr. a fost nevoit să se angajeze ca muncitor la Trustul Regional de Construcţii
Cluj (8 ianuarie 1954 – 16 februarie 1959), apoi la Fabrica de Carton Asfaltat
„Horia, Cloșca, Crișan” Turda (8 mai 1959 –1 august 1961).
În cele din urmă, va fi reîncadrat ca preot la Parohia Petreștii de Sus,
protopopiatul Turda (1 octombrie 1961 – 01 septembrie 1965). Va participa
în anul 1964 la Cursurile de Îndrumare Preoţească organizate la Curtea de
Argeș. Îl aflăm apoi ca păstor sufletesc la parohia Cornești (1 septembrie 1965
– 30 aprilie 1973). De aici va participa la Cursurile de Îndrumare Preoţească
organizate la Curtea de Argeș în 1972.
S-a pensionat începând cu data de 1 mai 1973. O perioadă a locuit la fiica
sa Luminița, asistentă medicală, stabilită la Drobeta Turnu Severin, agenții
Securității verificându-i mereu conduita.
A trecut la cele veșnice în anul 1983 și este înmormântat în cimitirul
bisericii din Crăiești, comuna Petreștii de Jos, județul Cluj, lângă altarul unde
a slujit întâia oară.
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Puț Filip Filaret

S

-a născut la 20 mai 1922 în localitatea Plopiș (județul Maramureș), din
părinții Alexandru (agricultor) și Ana. A urmat 7 clase primare în Șurdești
(județul Maramureș).
A fost făcut diacon la 21 noiembrie 1942 și ieromonah la 22 ianuarie
1945, în Mănăstirea Rohia. Numele după călugărie a fost Filaret, iar cel de
botez Filip. A fost vieţuitor la Mănăstirea Topliţa în perioada 1946-1948,
paroh la Inău și Lăschia (județul Maramureș) până în 1959, de unde a fost
arestat, judecat și condamnat printr-un proces de înscenare pentru „inversiune
sexuală”. Făcând recurs și dovedind falsitatea acuzaţiilor, după șase luni a
fost eliberat, după cum a consemnat și episcopul Teofil Herineanu în cererea
adresată Departamentului Cultelor de a fi reîncadrat ca preot, cerere semnată
la 30 martie 1962. Abia la 1 septembrie 1962 a fost recunoscut și instalat în
parohia Ciceu-Poieni, după care a slujit și în Ciceu-Hășmaș, precum și în
parohia Dobricel, localități din județul Bistrița-Năsăud.
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Ramba Gheorghe

S

-a născut la data de 22 decembrie
1923, în localitatea Voivodenii Mici
(județul Brașov), din părinţii Gheorghe (Zevedei) Ramba și Ileana. După primele clase
gimnaziale absolvă cu diplomă de bacalaureat
Liceul „Radu Negru” din Făgăraș și se înscrie
la Facultatea de Medicină Veterinară.
A fost arestat la 23 octombrie 1952 de
către MAI București și depus în 10 februarie 1953 de către Procuratura Militară Teritorială București, acuzat că a făcut parte din
organizația Frăția de Cruce a Liceului ”Radu
Negru” din Făgăraș numită ”Negoiul”. Pe deasupra, fusese coleg de clasă cu Ion Gavrilă
Ogoranu, cunoscutul luptător din rezistenţa
anticomunistă făgărășeană, amândoi fiind originari din sate învecinate. Securitatea știa că studentul Gheorghe Ramba a stat o perioadă de trei ani ascuns
în Munții Făgărașului, locuind pe la diferiți cetățeni ce trăiau izolați, cu mici
gospodării, ținând în secret legătura cu tatăl său, care săptămânal îi aducea
mâncare. Până la urmă, fiind urmărit permanent de organele Securității, hotărâse să se predea de bunăvoie.
În mai 1953, Tribunalul Militar din cadrul MAI București l-a condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare, pentru „uneltire împotriva ordinii sociale”.
A fost încadrat în grupa a II-a de periculozitate, adică printre acei „bandiţi”
care duceau alimente și informaţii celor din munți.
La Penitenciarul Sibiu a stat trei luni, apoi încă un an și trei luni la Jilava.
Aici i s-a permis să primească un pachet cu mâncare de acasă, singurul în trei
ani de carceră. De asistenţă medicală nici nu putea fi vorba, cine se îmbolnăvea era lăsat să moară. De 4-5 ori pe săptămână avea dreptul să iasă la aer, câte
20 de minute, în incinta închisorii. Pe data de 21 noiembrie 1953, pe un ger
cumplit, au fost duși toţi din celulă în spălătorie, fiind ținuți cu picioarele în
apă o noapte întreagă, cu geamurile sparte, doar în pijamale subţiri, pedepsiți
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pentru că nu răspunseseră la salut. A fost transferat în 1 martie 1954 la Aiud,
unde i s-a părut cea mai aspră detenție.
Zorii eliberării s-au ivit la 18 iunie 1955, ulterior angajându-se la Uzina
„Tractorul” din Brașov, ca simplu muncitor, neprimind acordul autorităților
de a-și continua studiile superioare începute la Facultatea de Medicină Veterinară. S-a căsătorit la 20 august 1958 cu tânăra Ileana din satul Dobârlău (azi
în județul Covasna), dintr-o familie cu nouă frați. Dumnezeu le-a binecuvântat căsnicia cu doi copii: Gheorghe Ioan și Maria Elena.
La solicitarea sa și în baza recomandării Episcopiei Clujului, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Justinian Marina a aprobat, în mod
excepțional, cererea de hirotonie a tânărului Gheorghe Ramba, ce absolvise
anul III la Institutul Teologic din Sibiu. Într-o caracterizare-referat a duhovnicului instituției de învățământ teologic, acesta descria conduita teologului Gheorghe Ramba care, în timpul studiilor „a dat dovadă de seriozitate,
evlavie, neprihănire și corectitudine, îndeplinind toate condițiile ce se cer
unui viitor preot, având vocație pentru preoție”. Ulterior, a devenit licențiat al
aceluiași institut cu calificativul Foarte bine (media 9,35).
A fost hirotonit preot la 27 octombrie 1959 în Catedrala Episcopală din
Cluj-Napoca de către Preasfințitul Teofil Herineanu, fiind apoi instalat la 1
decembrie același an la Parohia Bogata de Sus cu filia Calna, protopopiatul
Dej. Aici a realizat construcția bisericii și a casei parohiale, cu ajutorul unor
meșteri locali. În luna octombrie a anului 1966 a absolvit Cursurile de îndrumare misionară și preoţească organizate la Curtea de Argeș.
La data de 1 mai 1973 a fost transferat la Parohia Turda Fabrici. Pentru
merite deosebite, în 20 octombrie 1973 a fost distins de IPS Arhiepiscop Teofil cu titlul de iconom, dreptul de a purta brâu roșu. În anul 1975, din cauza
inundaţiei ce a afectat biserica, părintele Gheorghe Ramba, secondat de parohieni, a întreprins lucrări de reparații la exteriorul sfântului locaș. Trebuie
menționat că a fost urmărit permanent de agenții Securității, care, spre a-l
supraveghea îndeaproape, i-au interceptat și convorbirile telefonice.
Se transferă la 1 octombrie 1978 la parohia Turda Nouă, unde, începând
cu anul 1988, a coordonat lucrările de extindere a bisericii, dându-i-se forma
de cruce și dublându-i-se efectiv suprafața. Apoi, între anii 1993-1995 s-a
realizat pictura interioară în tehnica frescă, sfințirea locașului făcându-se la
data de 10 noiembrie 1996.
A fost influențat benefic de personalitatea părintelui Arsenie Boca, pe
care l-a cunoscut personal, în 1945, într-o tabără la Mănăstirea Brâncoveanu
de la Sâmbăta de Sus.
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După pensionare s-a stabilit la Brașov, fiind îmbisericit la Parohia Sf.
Ioan Botezătorul din cartierul Craiter. Are în prezent 94 de ani.
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Relea Gavril

S

-a născut la 4 iulie 1910 în localitatea Rusul
Bârgăului (județul Bistriţa-Năsăud), din
părinții Petru și Maria. Tatăl său a fost cântăreț
bisericesc, motiv pentru care părintele Relea a
fost încă de mic apropiat de biserică. Mai mult,
de la tatăl său a învățat citirea cărților cu scriere chirilică. Bunicul său, Leon Ursache, a fost
directorul școlii din localitatea natală a părintelui.
În anul 1929 a absolvit Liceul „Andrei
Mureșanu” din Dej, cu bursă din Fondurile
Grănicerești, din Năsăud, după care a urmat
cursurile Academiei Teologice Ortodoxe din
Cluj, pe care a absolvit-o în 1933. Ulterior,
pentru o perioadă scurtă de timp a fost
vânzător la librăria Episcopiei din Cluj, după care, în anul școlar 1933-1934,
a fost profesor de religie la Liceul Industrial de fete din Cluj. S-a căsătorit la
10 februarie 1934 cu Valeria Topan (n. 1907), absolventă a Școlii Normale din
Cluj și a 3 ani de Conservator.
A fost hirotonit preot la 10 martie 1934 de către episcopul Nicolae Ivan,
începându-și misiunea preoțească la Catedrala Încoronării din Alba Iulia.
Ulterior, a slujit la Catedrala Ortodoxă din Cluj, până în 1935, an în care
a fost mutat în cartierul Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca, unde a început
construirea bisericii pe care a reușit să o ridice până la centuri. Un an mai
târziu, în 1936, împreună cu soția sa, a înființat corul acestui lăcaș.
În urma Dictatului de la Viena a fost închis. Nu a stat în arest decât 3 zile,
întrucât a intervenit pentru eliberarea lui episcopul Nicolae Colan. Însă chiar
și în timpul scurt petrecut după gratii, a trăit cu spaima insuflată de autorități
de a fi executat, acesta fiind un lucru cu care erau amenințați atât el, cât și
cei care au fost închiși în același timp cu părintele. După eliberare, s-a retras
ca preot în Prundu Bârgăului (județul Bistrița-Năsăud), unde a stat numai 3
săptămâni.
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În septembrie 1940, s-a înscris la Facultatea
de Teologie din Cernăuți pentru a-și finaliza
studiile începute la Cluj și pentru a obține titlul
de licențiat în teologie.
După venirea în țară a autorităților
horthyste a fost obligat să se refugieze la
Timișoara. Acolo, de la 25 noiembrie 1940
la 1 aprilie 1941 a fost preot în parohia I din
Timișoara, după care a fost transferat în
parohia Beșenova Nouă (județul Timiș), până
la 1 iulie 1941. După această dată, a slujit în
parohia Deta (județul Timiș), până la 1 aprilie
1945.
Totodată, în anii refugiului a fost președinte
al ASTREI județene – secretar protopopesc și
duhovnic la patru spitale în Deta, județul Timiș. De asemenea, și-a publicat
predicile fiecărei duminici din timpul refugiului în publicația „Duh și adevăr”
a Mitropoliei Timișoarei și în ziarele locale „Dacia” și „Muncitorul”.
A revenit din refugiul de la Timișoara în 1945, activând, inițial, între
1945 și 1946 în parohia IV din Cluj-Napoca. Totodată, între 1945-1948 a fost
și protopop al Bistriței. După această dată, vreme de 10 ani, până în 1958, a
fost protopop al Plasei Prundul Bârgăului. În acest răstimp, împreună cu soția
sa, a înființat corul bisericii la care a slujit.
A fost arestat la 7 octombrie 1958 și condamnat inițial la 10 ani închisoare
corecțională, 5 ani interdicție corecțională și confiscarea totală a averii personale
pentru delictul de „uneltire contra ordinii sociale”, la proces autoritățile
comuniste susținând că preotul Relea a desfășurat „activitate dușmănoasă
împotriva regimului democrat-popular, instigă împotriva orânduirii de stat
din R.P.R., duce agitație dușmănoasă de la om la om, propagând dezlănțuirea
unui nou război mondial și răsturnarea regimului democrat din R.P.R.,
amenință pe membrii de partid și activiștii pe tărâm social, punând greutăți
în acțiunile obștești întreprinse de organele locale ale puterii de stat”. Printre
motivele acuzării sale s-a numărat inclusiv faptul că a organizat, împreună cu
părintele Liviu Galaction Munteanu (pe atunci preot la Bistrița), pelerinaje la
Mănăstirea Piatra Fântânele și la alte mănăstiri din țară.
Sentința inițială i-a fost modificată câteva luni mai târziu prin reducerea
la 5 ani de închisoare corecțională, cu menținerea celorlalte dispoziții inițiale.
Pedeapsa i-a fost redusă la jumătate în urma recursului făcut de familia
părintelui. A fost închis la Gherla, Stoenești, Grind, Strâmba, Sistofca, Salcia
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și Periprava. A fost eliberat la 5 octombrie 1963, de la Periprava, în baza unui
decret de grațiere. După ieșirea din închisoare a solicitat reprimirea în clerul
activ al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului și a fost acceptat.
Până la momentul arestării preotului Relea, organele de Securitate au
consemnat în dosarul de urmărire informativă deschis pe numele acestuia o
serie de aspecte referitoare la activitatea părintelui, pe cele mai relevante și
sugestive oferindu-le mai jos, întrucât vorbesc de la sine despre felul de a fi
și de comportare a părintelui, de altfel aspecte care au dus la arestarea sa. De
pildă, în anul 1951, Securitatea nota faptul că preotul Relea, la o predică pe
care a ținut-o în fața mai multor persoane, a afirmat: „Cu toate măsurile de
propagandă care au fost luate de regim, țăranii țin la biserică, iar preoții sunt
cât se poate de exploatați de regim. (...) Nu vă înscrieți în gospodărie pentru
că nimeni nu vă poate face nimic și nici nu vă veți îmbogăți în gospodărie,
ci dimpotrivă, veți rămâne calici. În ziua de 1 mai 1951, pentru a împiedica
participarea la miting, a adunat la locuința sa cca 60 elemente pe care i-a pus
să-i construiască un gard, nepermițând să participe la miting”. De asemenea,
în același an, organele de Securitate au reținut că părintele Relea „sfătuiește pe
părinți ca elevii de școală să meargă în fiecare dimineață la biserică ca să se
roage, apoi să meargă la școală. În fiecare dumincă, la fel, să nu lipsească de
la lecțiile de catehizare pe care le face, iar în duminca dinainte de sărbătorile
de iarnă i-a chemat să facă diferite colinzi. (...) Această acțiune a preotului
împiedică bunul mers al învățământului, întrucât întârzie de la cursuri și nu
o dată au fost văzuți de tov. de la organizația de partid ieșind de la biserică
elevii, după ora 8, când trebuiau să fie prezenți la ore”. Mai mult, în cursul
anului 1952, în contextul sărbătorilor de iarnă, Securitatea consemna faptul
că părintele și-a format un cor din tineri din sat, cu care a umblat cu crucea
prin comună, și că atunci când a ajuns în Valea Ciorii, din comuna Prundul
Bârgăului, locuitorii i-au adus o sanie care a fost împodobită cu covoare și
circa 27-30 de cetățeni îl trăgeau cu sania de la o casă la alta. Tot în același an
se arăta că preotul Relea „ducea agitație în rândurile cetățenilor din Prundu
Bârgăului pentru ca tineretul și cetățenii să serbeze sărbătorile religioase și
să nu meargă la muncă”. Un alt aspect al atitudinii părintelui consemnat de
organele de Securitate a fost acela prilejuit de moartea lui Petru Groza, context
în care acesta n-a arborat steagul de doliu la biserică.
După eliberarea din închisoare, a fost supravegheat de Securitate care era
informată despre activitatea părintelui de o serie de informatori dirijați pe
lângă acesta. De exemplu, în septembrie 1968 o sursă declara despre preotul
Relea următoarele: „Este foarte rezervat, nu intră niciodată în bufet, nu
participă la baluri, petreceri. Nu știu dacă este într-adevăr un habotnic, dar
308

Biografii

se pare că așa dorește să apară în fața oamenilor. Acest tip de oameni cred că
înțeleg destul de greu problemele materialiste. Nu mi-a spus niciodată de ce a
fost condamnat, nici nu l-am întrebat”, în timp ce o altă sursă afirma în 1974
faptul că părintele: „Este un om gospodar și urmărește să-și înfrumusețeze
parohia prin construcția unor garduri și amenajări în interior”. În plus, în
1976 organele de Securitate semnalau un aspect important și anume acela
că în urma unui control al Securității la biserica din parohia preotului Relea
pe linia verificării și inventarierii obiectelor de artă care făceau parte din
patrimoniul național-cultural: „(...) se constată că preotul nu este sincer și
că caută să ascundă asemenea obiecte de artă cu valori inestimabile. Fiind
întrebat de ce nu a declarat acest lucru la data când i s-a făcut primul control,
acesta ne-a declarat că așa a primit instrucțiuni din partea șefilor lui ierarhici,
să nu spună adevărul dacă au obiecte din metale prețioase pentru a păstra
securitatea acestora”.
După ieșirea din închisoare, a fost preot în parohiile Prundu Bârgăului și
Recea-Cristur și Iclod (județul Cluj), de unde s-a pensionat la 30 iunie 1977,
la vârsta de 67 ani, din care 42 de preoție, nemaiputând oficia slujbe din cauza
unei surzenii avansate (ateroscleroză coronariană).
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Roșca Ioan

S

-a născut în data de 10 februarie 1900 în comuna Călata (Cluj). Părinții
Ioan și Floarea erau agricultori. A absolvit Școala Normală din Sibiu în
1920, apoi Academia Teologică din Cluj în 1924. Imediat după absolvire a
fost profesor de religie la Liceul Mihai Viteazul din Alba Iulia timp de un an
de zile. În 5 septembrie 1925 s-a căsătorit cu Mărioara Florea din Bucerdea
Vinoasă împreună cu care a avut trei copii. Naș de cununie le-a fost protopopul martir al Huedinului, Aurel Munteanu. În data de 8 și 20 septembrie 1925
a fost hirotonit diacon și mai apoi preot de către arhiereul Clujului, Nicolae
Ivan. Din octombrie același an a fost numit preot paroh la Valea Drăganului,
protopopiatul Huedin, unde a păstorit până la finele anului 1938. Din prima
zi a anului 1939 a fost instalat preot în localitatea natală Călata – Huedin. Datorită activității pastorale deosebite a fost decorat în 1930 prin decret regal cu
Răsplata Muncii pentru Biserică clasa I-a.
În 16 august 1952 a fost arestat de către Direcția de Securitate a Statului
Huedin sub acuza că făcuse parte în calitate de membru al Partidului Național
Țărănesc din Comitetul Organizației Județene Cluj al P. N. Ț. începând cu
1932. În foaia matricolă, dar și în dosarul personal de la Securitate nu se
menționează nicio hotărâre judecătorească în baza căreia preotul a fost condamnat, ci doar numărul de ordine al procesului verbal eliberat de Securitatea
Huedin în baza căruia clericul din Călata urma a fi internat timp de 5 ani de
zile. Cea mai mare parte a detenției a petrecut-o la Canal și Văcărești.
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Roșu Ștefan

S

-a născut în data de 28 iunie 1916 în satul
Cacova Ierii, com. Iara, într-o familie de
țărani destoinici. Studiile primare le-a făcut în
satul natal, iar în anul 1936 și-a luat bacalaureatul la Liceul ,,Regele Ferdinand” din Turda. În
anul 1940 a absolvit Academia Teologică Ortodoxă din Cluj cu calificativul Magna cum Laude, fiind apoi admis și la Facultatea de Drept,
unde a făcut doi ani, întrerupând studiile juridice din cauza condițiilor istorice vitrege din
acea perioadă (cedarea Ardealului de Nord).
S-a căsătorit în 1941 cu tânăra Otilia (născută Craiu), fiind hirotonit preot la Sibiu la 6
iulie același an de către Arhiereul Veniamin
Nistor pentru Parohia Cacova Ierii (protopopiatul Turda), satul natal, unde a păstorit 27 de ani, îngrijindu-se și de filiile
Mașca, Valea Vadului și Făgetul Ierii.
A făcut parte din Comitetul Județean Turda al Partidului Național
Țărănesc. În noaptea de 15/16 august 1952 este arestat, fiind considerat incomod și nesupus noului regim ce propaga colectivizarea. A fost dus la arestul
Securității din Cluj-Napoca alături de alți intelectuali, unde i s-a întocmit dosar, fiind ulterior condamnat la închisoare. A îndurat vicisitudinile detenției
în temnițele din Gherla, Canal Dunăre-Marea Neagră (Coloniile Galeș și Peninsula), Văcărești.
În 14 septembrie 1953, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, a fost eliberat,
întorcându-se la familie și la parohieni, care l-au așteptat fideli, nedorind alt
preot.
Între anii 1956-1960 a administrat Parohia Muntele Băișorii cu filia Muntele Filii, perioadă în care a reușit să realizeze ample lucrări de consolidare și
reabilitare a lăcașului de cult, înfrumusețând pereții interiori ai acesteia cu o
frumoasă pictură. Cu ocazia sfințirii bisericii de aici i-a fost conferită distincția
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de iconom de către Preasfințitul Teofil Herineanu, Episcopul Vadului, Feleacului și Clujului.
Din cauza crizei de slujitori bisericești din acele vremuri tulburi a administrat și parohiile Ocolișel, Lungești, Surduc și Iara.
În anul 1968 a fost transferat prin concurs la Parohia Mihai Viteazul, Protopopiatul Turda, unde a păstorit cu credință și devotament 25 de ani, reparând
și înfrumusețând biserica, împodobindu-o în exterior cu porți maramureșene,
ce străjuiesc și astăzi intrarea în curtea sfântului locaș.
Pentru întreaga activitate pastorală, i s-a acordat la 7 noiembrie 1983
distincția de iconom stavrofor, fiind hirotesit în această demnitate de
Preasfințitul Justinian Chira Maramureșanul, Episcopul vicar al Clujului, la
resfințirea bisericii din Mihai Viteazul. Între anii 1968-1972 a fost secretarul
Protopopiatului Turda.
În anul 1991 s-a pensionat, dar a continuat să suplinească o serie de parohii
vacante din Protopopiatul Turda, administrând filia Stejeriș, dar și așezăminte
monahale din alte zone (Mănăstirile Râmetea și Dumbrava, județul Alba).
La 15 martie 1998, la propunerea Arhiepiscopului Bartolomeu Anania,
Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a dăruit Crucea Patriarhală, înmânată
în Catedrala din Cluj-Napoca.
A fost membru activ în Consiliul de Conducere al Asociației Pensionarilor Dr. Ioan Rațiu și al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Turda. De
asemenea, a fost colaborator apropiat al Serviciului Public Local de Asistență
Socială Turda, oficiind în mod voluntar serviciul religios funebru pentru toate
cazurile de decedați fără aparținători.
A fost declarat Cetățean de Onoare al comunelor Iara și Mihai Viteazul,
precum și al Municipiului Turda.
A trecut la cele veșnice în 14 iulie 2016, la vârsta de 100 de ani, fiind înmormântat alături de soție în curtea bisericii din Mihai Viteazul de către un
sobor de preoți în frunte cu IPS Andrei, Mitropolitul Clujului.
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Valentin Vișinescu, Dorin Sas, Preotul Ștefan Roșu, o viață închinată
Bisericii și Neamului Românesc, Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca, 2008.
Valentin Vișinescu, Ștefan Roșu, un preot longeviv cu harul lui Dumnezeu, Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca, 2012.
(Biografie realizată de pr. Dorin Sas)
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Rușdea Ioan

S

-a născut la 30 septembrie 1901 în comuna Poșaga, județul Alba. A urmat școala
primară în Remetea-Trascău și Turda, liceul
la Cluj și Turda, iar teologia la Oradea și Cluj,
unde, de altfel, a absolvit și Seminarul Pedagogic Universitar. Teza de licență în teologie a
părintelui Rușdea a avut titlul „Biserica Ortodoxă din Maramureș. Continuitatea episcopilor maramureșeni și reînfiinţarea episcopiei”.
A fost secretar al Episcopiei Ortodoxe din
Oradea și profesor la o serie de licee din Oradea
și Satu Mare.
A fost hirotonit preot în 1929. A slujit în
parohiile Satu Mare II, Sângeni, timp în care și-a
adus contribuția la organizarea parohiilor Lazur
(Satu Mare) și Livada (Satu Mare).
A fost protopop de Satu Mare în intervalul 1937-1938. În această calitate
a participat la sfințirea temeliei Catedralei ortodoxe cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” din Satu Mare, care a avut loc la 25 octombrie 1937.
În perioada 1938-1947 a fost consilier referent al Episcopiei
Maramureșului, după care revizor eparhial (1947-1949), inspector eparhial
(1949-1952), cântăreț bisericesc în cadrul bisericii „Sfântul Nicolae”, iar ulterior preot paroh al acestui lăcaș (1 decembrie 1953 – 31 iulie 1958). Informații
despre detenția părintelui Rușdea am găsit doar în dosarul informativ de la
Securitate al părintelui Liviu Galaction Munteanu (care îl consemnează ca și
arestat) și în relatările personale ale celor care l-au cunoscut (părintele Gheorghe Braica), fără însă să le putem confirma prin alte acte oficiale. Cel mai
probabil a fost închis între anii 1952-1953 (perioadă în care există un gol în
biografia și slujirea sa preoțească). Începând cu 1959 și până în 1971 a fost
preot în parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul Cluj-Borhanci. În
timpul în care părintele a fost paroh aici s-a construit capela acestui lăcaș, mai
exact între 1961-1965.
A trecut la cele veșnice în 1979, fiind înmormântat în Cimitirul Central
din Cluj-Napoca.
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Samoilă Vasile

S

-a născut în data de 10 februarie 1909 în satul Cacova Ierii, comuna Iara, din părinţii
Gheorghe (agricultor) și Irina, născută Răfăilă (casnică). Primele patru clase primare le-a
urmat în Iara, apoi patru clase profesionale.
Absolvă șapte clase de liceu la Turda, primind
bursă socială, luându-și bacalaureatul în anul
1929, pentru ca în anul 1934 să fie declarat
licențiat al Academiei Teologice din Cluj-Napoca, fiind susținut material de bunicul și unchiul său.
S-a căsătorit cu tânăra Craiu Elena din
Cacova Ierii la data de 5 mai 1934 și au avut
împreună doi copii: Eugen Ioan Mircea și Gelu
Vasile.
A primit darul preoției la 3 ianuarie 1935 din mâinile Preasfinţitului
Părinte Episcop Nicolae Ivan al Clujului, fiind hirotonit pe seama Parohiei
Lupșa, județul Alba, slujind la vechea biserică cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae”.
Aici va începe construcția noii case parohiale, reușind ridicarea ei până la
acoperiș. A inițiat alături de alți intelectuali o Cooperativă de consum pentru săteni.
La data de 8 septembrie 1938 va fi transferat la Parohia Deag, lângă Iernut, Protopopiatul Târgu Mureș. În această comună se implică pe tărâm social, achiziționează 80.000 de cărămizi, edificând un grajd comunal. Ca și la
Lupșa, pune și aici bazele unei Coperative de Consum. A fost ales președintele
Sfatului de împăciuire local, al Comitetului pentru Invalizi, Orfani și Văduve
de Război (IOVR), membru în Comitetul Școlar, ajutând în această calitate la
organizarea unei cantine, unde luau masa gratuit doisprezece copii săraci. Aici
se va înscrie în Frontul Renașterii Naționale, formațiune politică înființată de
Regele Carol al II-lea.
În toamna anului 1939 va fi trimis în judecată pentru faptul că Siguranța
Statului a găsit în biblioteca parohială trei broșuri cu caracter interzis, păstrate
acolo de fostul paroh, care a recunoscut acest lucru. Prin Sentința nr. 15/10 ia316
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nuarie 1940 a fost condamnat de Tribunalul Corpului Militar VI Armată Cluj
la 5 luni închisoare corecțională, fiind obligat la o amendă de 1.000 lei cheltuieli de judecată. Ulterior, recursul înaintat i-a fost respins. În perioada cât a
fost închis, preoteasa a întocmit un memoriu emoționant către Regele Carol
al II-lea, prin care cere grațierea soțului ei: „Rugăm bunătatea Majestății Voastre pentru îmbunătățirea pedepsei soțului meu. Așezarea parohiei departe de
părinți și rudenii, cu slabă posibilitate de trai pe timpul acesta, încă bolnavă
în urma operației, cu copil mic și cu durerea pierderii proaspete a altuia, sunt
pierdută și fără sprijin, cunoscând larga bunătate și grija ce o purtați Țării,
cu ochii plini de lacrimi, Vă aștern la picioarele Majestății Voastre, în numele
meu și al copilului ce mereu își strigă tatăl, Vă implor îndurarea grațierii restului de trei luni de pedeapsă ce mai are soțul meu. Să trăiți Majestate, Dumnezeu să Vă ocrotească! Umilită, Elena Samoilă”. Nu cunoaștem în stadiul actual
efectele acestei scrisori pline de zbucium.
După eliberare, părintele Samoilă va participa în 5 noiembrie 1941 la examenul de admitere în clerul militar, nefiind însă admis din pricina trecutului
său și a negației venite de la Siguranță.
După 23 august 1944 s-a înscris în Partidul Social Democrat, participând în luna martie 1946 la Congresul Național al formațiunii, desfășurat la
București.
Va rămâne la Deag până în 28 septembrie 1948, pentru ca apoi să-l găsim
ca păstor al comunității ortodoxe din orașul Luduș (28 septembrie 1948 – 1
august 1959). Urmează Cursurile de Îndrumare Preoţească la Institutul Teologic din Cluj-Napoca în anul 1949, absolvite cu media 9,50.
Pentru că în ianuarie 1950 adăpostise doi membri ai unui grup de rezistenţă anticomunistă, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj prin Sentinţa
Nr. 23/15.01.1951 la 1 an și 6 luni închisoare corecţională. În timpul detenţiei,
cunoaște penitenciarele de la Târgu Mureș, Cluj și Aiud, de unde în 1952 este
transferat la Colonia de muncă Galeș, șantierul de la Canal.
A fost eliberat la 27 septembrie 1952, reîntorcându-se la enoriașii săi din
Luduș. După câțiva ani va fi transferat la Parohia Teaca, Protopopiatul Bistrița,
unde va păstori peste două decenii (1 august 1959 – 1 ianuarie 1980). Pentru
meritele sale deosebite pe tărâm pastoral-misionar va fi hirotesit iconom stavrofor, cu drept de a purta cruce pectorală (Act nr. 1300/4 mai 1984).
S-a pensionat începând cu data de 1 ianuarie 1980, stabilindu-se în cartierul Someșeni din Cluj Napoca. Este înmormântat în Cimitirul vechi din acest
cartier, alături de soția sa.
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Sava Traian

T

raian Sava s-a născut la 21 mai 1893 în
comuna Mănăstireni, județul Cluj, din
părinții Alexandru și Eleonora. Studiile le-a
început în comuna natală, le-a continuat la Liceul din Sibiu, iar în 1916 a absolvit Academia
Andreiană din Sibiu. După hirotonire a fost
numit preot în parohia Bedeciu, județul Cluj,
unde a slujit timp de 35 de ani, până la momentul arestării în 1952.
La 16 august 1952, preotul Traian Sava
a fost arestat în urma ordinului 490 MAI, și
condamnat la 60 de luni, Securitatea invocând
afilierea sa la Partidul Național Creștin al lui
Octavian Goga. La 28 aprilie 1953, preotul
Traian Sava a fost eliberat din colonia de
muncă Valea Neagră, întorcându-se în parohia Bedeciu, unde a slujit până la
trecerea sa la Domnul, pe 3 ianuarie 1955.
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Sinu Vasile

S

-a născut în 14 august 1903 în comuna Săndulești, raionul Turda. Mama,
Ana, a decedat de tânără, se pare în urma unei pneumonii, pe când copilul Vasile avea doar trei ani. A absolvit Școala Primară în Turda, apoi Școala
Normală de Învățători Regele Ferdinand I din Sighetul Marmației, obținând
în toamna anului 1925 Diploma de capacitate pentru învățător, eliberată de
Ministerul Instrucțiunii.
A fost angajat la începutul anului 1922 ca învățător la Școala elementară
din Copăceni, comuna Săndulești (lunile ianuarie–septembrie), apoi la Școala
din Cara, comuna Cojocna, județul Cluj (anul școlar 1925-1926). În 1930
termină cursurile Academiei Teologice din Blaj și se căsătorește cu Paulina
Rusu Suciu, născută în Turda-Poiana, Taina Cununiei fiind oficiată în data de
19 ianuarie 1929 la biserica Turda Veche. Au avut împreună doi copii: Mirtuza
Lucia și Marius.
A fost hirotonit preot la Blaj în data de 10 februarie 1929 de către
Mitropolitul Dr. Vasile Suciu, pentru Parohia Petreștii de Sus, Protopopiatul
Turda, păstorind între 23 aprilie 1929 și 28 februarie 1941. În acea perioadă
a reușit, alături de bunii săi enoriași, să refacă vechea Mănăstire a Petridului,
cu hramul Schimbarea la Față, zidind bisericuța din lemn pe locul ctitoriei
de altădată S-a mutat apoi la Parohia Berivoii Mari, lângă Făgăraș, unde a
activat șapte ani (între 1 martie 1941 și 31 martie 1948), revenind ulterior în
zona natală, ocupând prin transfer Parohia Turda Oprișani (1 aprilie 1948 –
23 octombrie 1949).
La 24 octombrie 1949 se numără printre primii preoți greco-catolici din
protoieria Turda reveniți la Biserica Ortodoxă. Rămâne în parohia revenită
Oprișani-Turda, dimpreună cu filia Bădeni, până la 15 august 1949 când va
ocupa Parohia Ceanu Mic (azi, în comuna Tureni).
A fost membru al Partidului Național Creștin (Goga), „vină” pentru care
a fost arestat de Securitatea Turda în 15 august 1952 și internat administrativ
pentru o perioadă de 60 de luni, fără a fi condamnat printr-o sentință oficială.
A fost eliberat înainte de expirarea pedepsei, la 9 septembrie 1953. A trecut pe
la Văcărești și prin lagărul Valea Neagră.
S-a reîntors la Parohia Ceanu Mic, unde a fost reîncadrat ca preot
începând cu 1 martie 1954.
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A trecut la Domnul în anul 1969 și este înmormântat în Cimitirul Central
din Turda.
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Sonea (Șonea) Iuliu

S

-a născut în data de 3 decembrie 1887 la Zalnoc (județul Sălaj). A absolvit
Academia Teologică Greco-Catolică la Gherla în 1913. S-a căsătorit în august 1914 cu Mititean Lucreția împreună cu care a avut cinci copii. La 1 aprilie
1915 a fost numit preot paroh la Cociu (Bistrița-Năsăud) de unde s-a tranferat la 1 aprilie 1935 în parohia Ghinda-Jelna (actualmente județul BistrițaNăsăud). Ultima parohie păstorită de preotul Iuliu Sonea a fost Nimigea de
Sus între 1959-1963 după care s-a și pensionat. Activitatea parohială a părintelui Sonea a fost întregită și de una național-politică. Acțiunile sale din perioada Primului Război Mondial l-au recomandat liderilor transilvăneni care l-au
desemnat membru în Marele Sfat Național Român de la 1 decembrie 1918.
În perioada interbelică preotul bistrițean va ocupa diverse funcții politice la
nivel județean, dar și calitatea de senator în Parlamentul României din partea
Partidului Național Liberal, al cărui membru a fost până la instaurarea regimului comunist. Atitudinea sa demnă din perioada ocupației maghiare din
1940-1944 a rămas consemnată în documentele vremii când „preotul valah” a
fost victima abuzurilor noilor autorități ce îl vor maltrata în mai multe rânduri
și chiar aresta pentru o scurtă perioadă de timp. În ciuda vexațiunilor la care
a fost supus de către ocupația horthystă, preotul Iuliu Sonea a rămas alături
de credincioșii săi refuzând să plece în refugiu. După 1945 a fost considerat
un element nesigur pentru noul regim comunist ce l-a și condamnat la 3 ani
de închisoare în 1952. Motivul principal a constat în apartenența sa politică la
Partidul Național Liberal. După închisoare a revenit în rândul clerului slujitor,
continuându-și misiunea preoțească în ciuda problemelor pe care autoritățile
au încercat să i le creeze până la sfârșitul vieții, în 1975.
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Florina Pop, „Dominația maghiară în județul/comitatul Bistrița-Năsăud
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Spânu Ioan

S

-a născut la 13 august 1881, în familia lui Nichita Spânul și Todosia, de profesie agricultori din localitatea bucovineană Coșna. A urmat școala primară
din Prundu Bârgăului (Bistrița-Năsăud) între anii 1888-1892, apoi liceul din
Năsăud (1900) și ulterior Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1905). După obţinerea licenţei, timp de patru ani a viețuit în Mănăstirea Putna. În 1909 s-a căsătorit cu Emilia, fiica protopopului Nicolae Lornicovschi și a fost hirotonit preot
de către mitropolitul Bucovinei Vladimir de Repta. Mai întâi este preot ajutor la
Parohia Păltinoasa, judeţul Suceava (1911-1913), apoi administrator parohial la
parohia Bucșoaia Frasin și Doroteia Plotoniței (1913-1921). După 1922 devine
paroh la biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea natală Coșna unde a
păstorit până în toamna anului 1951 când este nevoit să se retragă. Pe statul de
plată a fost pensionat conform propriei mărturii încă din 1948, neachitându-ise însă nicio retribuție financiară. În primăvara anului 1952 a primit aprobare de
a se transfera la parohia Șieu Sfântu, Protopopiatul Raionului Beclean, Regiunea
Cluj, unde a slujit ca preot până în 15 iulie același an când precizează următoarele: „am fost revocat prin anularea actului de domiciliu de către postul de miliție
a Raionului Beclean...”. A fost astfel nevoit să se reîntoarcă în satul natal.
A fost deputat eparhial al Episcopiei Clujului, respectiv în Congresul Bisericesc
al Bucovinei, a făcut de asemenea parte din Comisia Fondului Bisericesc Religionar
al Bucovinei (structură ce se ocupa cu administrarea averilor bisericești din eparhia Mitropoliei Bucovinei și era considerată a fi ostilă noului regim comunist). S-a
implicat profund atât în politica de emancipare naţională pe care nu a considerat-o
încheiată odată cu sfârșitul Primului Război Mondial, motiv pentru care este activ
în viața politică a României Întregite și după 1918. Abnegația, spiritul de sacrificiu
pentru zona sa natală și dorința de a influența chiar și deciziile politice cu impact
asupra semenilor săi vor întări prestigiul său în regiunea Dornelor. Încă din anul
1908 aderă la mișcarea politică a românilor din Transilvania, fapt pentru care a fost
arestat de către organele poliției maghiare și înaintat justiției, fiind reținut timp de
2 luni de zile. A făcut parte dintre membrii Partidului Național Român până după
Marea Unire când, odată cu aripa politică a P. N. R. condusă de Octavian Goga, a
trecut în formațiunea politică a mareșalului Averescu unde a rămas până în 1926
când a demisionat. Ulterior s-a încadrat în rândurile Partidul Național Țărănesc
de sub conducerea lui Iuliu Maniu. În acest partid a ocupat funcții de conducere la
324

Biografii

nivel local, ducând o activitate intensă în susținerea împroprietăririi țăranilor din
Coșna și împrejurimi. În anul 1927 a candidat pe lista P. N. Ț. fiind ales deputat al
județului Câmpulung între 1929-1931, mai apoi consilier județean al aceluiași partid între 1931-1933. În 1937 demisionează din P. N. Ţ. și intră în gruparea condusă
de Alexandru Vaida-Voievod. Părintele Ioan a donat în 1938 nu mai puțin de 33
de hectare din propria sa avere funciară pentru amenajarea unui islaz comunal. În
1940, ocupația maghiară a nord-vestului României va cuprinde și localitatea Coșna.
Preotul Ioan Spânu va rămâne și în aceste condiții grele alături de enoriașii săi.
În mod repetat a fost anchetat și batjocorit de jandarmeria horthystă
pentru „propagandă românească”, fixându-i-se domiciliu obligatoriu. Și în
plan familial, părintele Ioan a suferit grele pierderi, în răstimpul războiului
pierzându-și soția și cei doi copii de tuberculoză. Deși rămas văduv, nu și-a
pierdut spiritul de luptător, acțiunile sale de ridicare a moralului și chemările
sale adresate credincioșilor de a rămâne demni și a-și păstra identitatea în fața
ocupantului au fost dur penalizate de forțele horthyste, preotul Ioan Spânu
fiind arestat în august 1944 și întemnițat la penitenciarul din Bistrița. A fost
eliberat după trei săptămâni de către armatele române.
După 6 martie 1945 a fost implicat în formațiunea anticomunistă „Sumanele Negre”, devenind un cadru activ al acestei formațiuni de luptă prin
sprijinul constant pe care l-a acordat acțiunilor organizației.
La data de 5 mai 1946 preotul Spânu Ioan a fost arestat în urma activităților sale
considerate periculoase pentru noul regim de ocupație sovietică. Rămâne reținut
timp de 6 luni în închisoarea Văcărești, după care a fost pus în libertate cu domiciliu
obligatoriu. În luna noiembrie părintele s-a refugiat la Cluj și a fost astfel condamnat în contumacie la muncă silnică pe viață pentru complot. Fiind anunțat despre
această sentință a făcut recurs și în urma judecării a fost achitat în anul 1947. A fost
eliberat însă abia la 1 iulie 1948 după care a revenit la Coșna, aflându-se permanent
în atenţia organelor de represiune. Deși era conștient că zilele de libertate îi erau
numărate, nu se teme să le vorbească deschis enoriașilor săi despre caracterul antihristic al regimului comunist. Urmare a atitudiinii sale „reacționare și a trecutului
său”, preotul este înștiințat oficial de către Casa Asigurărilor Sociale din Câmpulung
Moldovenesc că nu va primi nici în viitor pensia care i s-ar cuveni de drept („Hainii
de comuniști, mi-au luat întîi pămîntul și apoi mi-au luat și pensia lăsându-mă gol
pușcă...” , exprimare directă a nemulțumirii preotului în fața agentului acoperit Rădulescu Mihai (nume de cod) ce îi denunță poziția la securitate). În ciuda greutăților
financiare, preotul nu cade în capcana Securității ce a încercat în zadar să îl determine să colaboreze speculând chestiunea financiară mai sus menționată. Parohul
„pensionat dar fără pensie” din Coșna este atenționat de organele locale să întrerupă
ținerea orelor de cateheză cu copiii din localitate, desfășurate în propria casă. Este
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nevoit însă să-și întrerupă activitatea în Coșna și reușește să se transfere apoi la ȘieuSfântu în județul Bistrița-Năsăud. La scurt timp a fost obligat să nu mai slujească nici
aici. Desele piedici aduse în calea pastorației sale și nevoia regimului de a îngrădi
libertatea persoanelor considerate incomode din cler se vor concretiza printr-o nouă
privare de libertate. Este arestat în 9 septembrie 1952 și anchetat la Securitatea din
Iași asupra trecutului său politic, dar mai ales pentru suspiciunea de implicare în
organizaţia „Sumanele Negre”. Cunoaște închisorile de la Suceava (februarie 1953 și
mai 1955), Jilava (iulie 1953) și Văcărești (decembrie 1954). După o perioadă de detenţie fără nicio formă legală, autorităţile comuniste l-au trimis în justiţie, unde prin
Sentinţa nr. 428 din 20 aprilie 1955 a Tribunalului Militar București a fost condamnat la 2 ani închisoare corecţională, pentru infracţiunea de „omisiunea de denunţ
la uneltire contra ordinii sociale”. Prin aplicarea Decretului nr. 421/1955, perioada
condamnării s-a computat de la data arestării. La 14 iunie 1955 a fost eliberat din
Văcărești. Revine în satul natal unde i se interzice să mai poarte veșminte clericale
în baza unui ordin al comandantului Securității Vatra Dornei. Rămas fără mijloace
de trai, ajunge la mila foștilor săi enoriași ce îl sprijină cu cele necesare vieții sale de
preot prigonit. În ciuda greutăților, caracterul său demn rămâne de neclintit. Ideile
sale pesimiste față de întregul mers al societății le exprimă public devoalând în ochii
coșnenilor falsitatea unui regim ateu: „Nu știu când și unde vom ajunge mergând pe
drumul acesta al comunizării întregii țări, dacă citești ziarele revistele sau alte cărți,
poți observa că se scrie foarte frumos, bine și documentat, pentru toate ramurile
vieții, dar ce folos, că toate acestea sunt numai la suprafață în fond totul este numai
minciună și propagandă comunistă în care eu unul nu pot crede”.
Împăcat cu sine, dar și cu enoriașii săi, preotul Ioan Spânu a trecut la Domnul
în prima zi din iunie a anului 1963 lăsând drept mărturie o viață fără compromisuri
asemenea cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credinţa am păzit” (II Timotei 4, 7).
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Spinciu Alexandru
S-a născut la data de 28 noiembrie 1924 în localitatea Ocnele Mari din
județul Vâlcea, într-o familie cu șase copii, din părinţii Ion Spinciu (agent veterinar) și Ioana, născută Popa. Primele patru clase le-a făcut în satul natal,
Copăcel, comuna Ocnele Mari, iar clasa a V-a la Școala din Râureni. În anul
1936 a început cursurile superioare ale Seminarului Teologic Sfântul Nicolae
din Râmnicu Vâlcea, unde a terminat 7 clase, fiind chemat în armată în anul
1944. Clasa a VIII-a a încheiat-o la Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe”
din Roman, devenind absolvent în iunie 1945. În anul 1946 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Suceava, unde a terminat primii trei ani, urmând ca
ultimul an să-l absolve la Facultatea de Teologie din București.
Stagiul militar l-a satisfăcut la Regimentul 4 Dorobanți din Pitești în
același an, încheindu-l cu gradul de fruntaș.
Pe când era student teolog a fost arestat în 2 septembrie 1948 și închis la
Penitenciarul Craiova până în luna mai 1949, acuzat de „favorizarea infractorului”, fiind condamnat la patru luni închisoare corecțională. În fapt, găzduise
pentru o noapte un prieten din copilărie, pe care l-a ajutat cu o pâine și cu
suma de 500 lei. Acesta din urmă, fiind urmărit și prins de Securitate, a declarat unde a dormit și cine l-a ajutat financiar.
După eliberare, cu mari eforturi, este angajat între 1 decembrie 1949 și
16 septembrie 1950 în calitate de șef de secție la Muncă și Prevederi Sociale,
Plasa Borșa, județul Cluj.
S-a căsătorit la 24 septembrie 1950 cu tânăra Viorica, născută Turcu, absolventă a Liceului Comercial din Cluj Napoca. Dumnezeu le-a binecuvântat
căsnicia cu două fete: Voichiţa Cornelia și Sonia Petronela. Între 1950-1954 a
activat ca profesor de matematică la Școala Elementară Borșa (ciclul II), ulterior a funcționat ca gestionar-magazioner la Cooperativa din Borșa, contabil
la Școala Profesională Agricolă Borșa, apoi la Banca Agricolă de aici.
În anul 1956 reia anul IV al Facultății de Teologie, întrerupt din pricina
arestării, iar în anul următor devine licențiat al Institutului Teologic Ortodox
Sibiu. A fost hirotonit diacon de către IPS Nicolae Colan la 30 iunie 1957 în
biserica „Sf. Treime” din Huedin și preot de către Arhiereul Emilian Antal la
20 iulie 1957, cu ocazia hramului Mănăstirii Toplița.
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Între 1 august 1957 și 31 decembrie 1963 a slujit ca preot paroh la Tiocul
de Jos în Protopopiatul Gherla. La 1 februarie 1963 este numit preot paroh
la Fizeșul Gherlii, Protopopiatul Gherla. În anul 1963 a absolvit Cursurile de
Îndrumare Misionară și Preoţească de la Curtea de Argeș cu media 9,89.
La 1 aprilie 1971 a fost numit protopop al Turzii de către IPS Teofil Herineanu, fiind transferat la Parohia Oprișani II Turda, iar din 1 septembrie
1971 va fi numit preot la parohia Turda Fabrici. În 22 decembrie 1971 a primit
distincţia de iconom stavrofor cu dreptul de a purta cruce. Din 1 martie 1973
este transferat în postul de paroh la parohia Turda Veche. La data de 1 martie
1990 se retrage din demnitatea de protopop.
S-a pensionat de la Parohia Turda Veche începând cu 1 noiembrie 1997,
stabilindu-se la Cluj-Napoca, fiind îmbisericit la altarul bisericii „Pogorârea
Duhului Sfânt” din cartierul clujean Grigorescu.
Este membru al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Are în
prezent 93 de ani.
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Suărășan Ciprian

S

-a născut la 24 mai 1928 în localitatea Valea Lungă (județul Sălaj), din
părinții Simion și Iosefa. După absolvirea Facultății de Teologie din Cluj a
fost numit preot în parohia Geaca, județul Cluj.
A fost arestat la 24 iunie 1949. Conform datelor din dosarul său de la
Securitate, a fost reținut din cauza faptului că avusese legături cu niște legionari
fugari, Crișan Ion și Abăcioaei Leon, liderii unor organizații considerate
de comuniști ca fiind subversive. Pe acest fond, a fost condamnat la 5 ani
închisoare corecțională pentru omisiunea de denunț.
După eliberarea din închisoare, a fost reprimit preot în clerul ortodox.
Între anii 1958 și 1964 a slujit în localitatea Corni (județul Maramureș), pentru
ca din 1965 să slujească în Asuaju de Sus (județul Maramureș), până în 1968.
Începând cu anul 1969 a fost preot paroh în Baia Sprie (județul Maramureș),
unde în 1970 a început construirea Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh”,
târnosită la 7 octombrie 1984 și catalogată de episcopul Justinian drept „noua
catedrală din Maramureș”.
În anul 1990 părintele Ciprian Suărășan a fost numit vicar administrativ
al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.
A trecut la cele veșnice în luna iulie 2008, la vârsta de 80 de ani.

Bibliografie
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 968348.
ACNSAS, Fond Rețea, Dosar 291672.
https://www. episcopiammsm. ro/baiamare/baiasprie. htm.
http://protopopiatchioar. ro/corni/.
(Biografie realizată de Andreea Opriș)

329

Șendrea Alexandru

S

-a născut la data de 27 iunie 1896, în comuna Nicorești (judeţul Bacău), într-o familie
preoțească, din părinţii Ioan-Iancu și Sanda,
născută Eftimie. A absolvit cinci clase primare în localitatea natală, urmate de cursurile de
șase ani ai Școlii Normale de Învăţători „Principele Ferdinand” din Bârlad în anul 1919, întrerupte pe perioada războiului.
A terminat Școala Militară din Botoșani
în 1 aprilie 1917 cu gradul de sublocotenent. A
participat la luptele din primul război mondial,
înrolat în Regimentul 24 Infanterie Focșani. A
fost rănit și transportat la Centrul de Instructaj
Huși, apoi la Bălăbănești-Tutova, trecând și
pe la Regimentul 50/64 Infanterie Tecuci și
50 Infanterie Focșani. A fost demobilizat în 15 martie 1918, unitatea sa fiind
desființată în urma Tratatului de la Buftea.
Între anii 1922-1923 a urmat cursurile Academiei de Cooperație din
București. S-a căsătorit la 17 iulie 1923 în localitatea Gurghiu (jud. Mureș), cu
Iancu Elisabeta, originară din satul Vidra (jud. Alba), de profesie învățătoare,
stră-nepoată a lui Avram Iancu. Au avut împreună patru fete.
Între anii 1928-1932 a absolvit Academia Teologică din Cluj.
A profesat ca învăţător în localitatea Grozești, județul Bacău (1 septembrie 1919
– 1 septembrie 1921), Câmpeni, județul Alba (1 septembrie 1921 – 31 august 1926)
și Iara, județul Cluj (1 septembrie 1926 – 1 noiembrie 1946). Pentru implicarea sa în
construcția de școli și merite deosebite pe tărâm cultural a fost decorat la 11 februarie
1937 de către Ministerul Învățământului cu Ordinul Răsplata Muncii. Din 1945 până
în 1947 a fost învățător titular la Cluj, dar detașat la Surduc, comuna Iara.
La data de 20 martie 1928 a fost hirotonit preot la Cluj-Napoca de
către Episcopul Nicolae Ivan al Clujului pentru Parohia Iara cu filia Mașca,
protopopiatul Turda, unde a slujit cu titlu onorific (pro-bono) până la 2
februarie 1947, fiind și învățător în același timp.
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Între 2 februarie 1947 și 26 octombrie 1948 a activat ca preot la filia
din Parohia Valea Ierii, slujind într-o capelă, pentru ca la 1 aprilie 1949 să fie
numit la biserica centrală din aceeași localitate. La data de 14 iunie 1951 a
absolvit Cursurile de Îndrumare Preoțească la Episcopia Clujului.
Din punct de vedere politic, s-a înscris în anul 1922 în PNL Brătianu,
organizația Turda, ca simplu membru până în 1932, an în care este ales membru în
Delegația Permanentă și în Comitetul Județean, activând în rândurile liberalilor
până în anul 1939. Își reia activitatea politică în 1945, iar la 29 iunie 1947, în
cadrul Congresului Județean PNL Brătianu, este ales membru în Delegația
Permanentă și în Comitetul Județean, militând în acest partid.
Pentru unele atitudini pro-monarhice vădite, urma să fie arestat în
noaptea de 30 spre 31 decembrie 1947, dar, simțind primejdia, a dispărut de la
domiciliu până în luna august 1948. Fiind căutat de organele de miliție, până
la urmă s-a predat de bună voie.
Va fi arestat însă câțiva ani mai târziu, pentru apartenența sa la politica
liberală, în faimoasa noapte de 15/16 august 1952, când i-a fost perchiziționată
casa parohială, apoi a fost reținut de organele Securității. A fost deținut
administrativ în Penitenciarul Cluj și pe șantierele de muncă forţată de la
Borzești și Onești, fiind eliberat la 16 ianuarie 1954.
A fost reîncadrat în cler, revenind la parohia Valea Ierii. Fiind multe parohii
vacante în zonă, la 1 martie 1966 a fost numit administrator al Parohiei Buru,
încadrat cu jumătate de normă. A fost încadrat ca și confesor militar în cadrul
Cercului de Recrutare Turda. S-a pensionat la data de 1 februarie 1958, dar a
continuat să slujească până în 1 august 1973, când s-a retras din activitate.
A trecut la cele veșnice la data de 24 septembrie 1987, fiind înmormântat
alături de soție în cimitirul din cartierul clujean Gruia.
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Șendrea Pavel

S

-a născut la 7 mai 1909 în localitatea Vătava (județul Mureș), din părinții Ioan și
Lucreția. A urmat cursurile primare la Școala
germană din Reghin, gimnaziul la Târgu
Mureș, Liceul „Alexandru Odobescu” din
Bistrița și Academia Teologică Ortodoxă din
Cluj, pe care a absolvit-o în 1932. A urmat, totodată, și Conservatorul „Gheorghe Dima” din
Cluj.
În perioada 1933-1939 a fost preot în
localitatea natală, Vătava, pentru ca în perioada
1939-1945 să slujească ca preot la Catedrala
Ortodoxă din Cluj. În același interval de timp, a
fost și director la Școala de cântăreți bisericești
de la Nușeni (județul Bistrița-Năsăud). Ulterior,
între 1945-1947 a fost duhovnic la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj și
consilier eparhial, iar din 1949 până în 1952 a fost șef de serviciu la Centrul
Eparhial Cluj.
La 26 februarie 1952 a fost arestat și încarcerat pentru câteva luni în
închisoarea Văcărești pentru zvonurile lansate cu ocazia reformei monetare,
părintele considerând că această măsură nu făcea decât să sărăcească oamenii.
De asemenea, potrivit informațiilor consemnate de organele de Securitate în
dosarul întocmit pe numele preotului Pavel Șendrea, reținerea sa a venit și pe
fondul unor zvonuri lansate de părinte în baza cărora regimul comunist ar
urma să se prăbușească prin izbucnirea unui nou război. În plus, Securitatea
considera că preotul făcea parte dintr-un grup de preoți suspecți, despre
care avea informația că se întâlneau și discutau probleme politice, și anume:
Nicolae Colan (episcop, fost ministru al Cultelor), Gheorghe Noveanu, Ioan
Buiu, Liviu Munteanu. De altfel, Securitatea îl cataloga pe Pavel Șendrea drept
omul de încredere al episcopului Nicolae Colan.
După eliberarea din închisoare, mai exact în anii 1952-1968, a fost preot
la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj. Pentru activitatea sa a fost onorat cu
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distincțiile de iconom și iconom stavrofor (dreptul de a purta brâu roșu, apoi
și cruce). Despre perioada post-detenție a părintelui, Securitatea a semnalat că
„o perioadă a fost mai rezervat în atitudinea sa potrivnică regimului comunist,
după care a revenit la ideile și manifestările anterioare”.
A trecut la cele veșnice la 21 octombrie 1968.
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Tătaru Vasile

S

-a născut la 1 octombrie 1894 în localitatea Cetatea de Baltă (județul Alba),
din părinții Vasile și Maria, agricultori. A urmat școala primară în satul
natal, liceul în Târnăveni și apoi cursurile Facultății de Teologie din Blaj, între
1912-1916. A fost hirotonit preot greco-catolic în 1917, fiind numit în parohia
nr. 2 din Bistrița. A trecut la Ortodoxie după anul 1948.
A cunoscut experiența concentraționară atât în perioada de ocupație
horthystă, fiind închis de unguri la Seghedin, cât și în anii comunismului,
fiind deţinut administrativ în perioada 16 august 1952 – 15 septembrie 1953.
Motivul internării sale a fost apartenența la P. N. Ț. Și-a executat pedeapsa în
Centrul de Triere Văcărești și în colonia Valea Neagră.
A trecut la cele veșnice în mai 1956.
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Tifu (Țifu) Traian

P

reot în Beclean, a fost arestat în septembrie 1947 și internat în penitenciarul din Gherla împreună cu mai mulți confrați clerici ortodocși din
regiunea Gherlei. În urma intervențiilor superiorilor lor ierarhici, toți au fost
eliberați în preajma Crăciunului în afara preotului Traian Țifu. În 20 ianuarie
1948 arhiereul Nicolae Colan adresa o scrisoare către Ministerul Cultelor în
care cerea eliberarea preotului Traian din lagărul de la Gherla. Nu se cunosc
deocamdată date ulterioare despre situația acestui slujitor al altarului.
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Tira (Thira) Augustin

S

-a născut la 11 octombrie 1900 în satul Inău, Târgu Lăpuș. Tatăl, Vasile,
era învățător, iar mama, Maria Mada, casnică. A absolvit școala primară
în localitatea natală, liceul în Dej. S-a orientat apoi spre cariera preoțească
frecventând cursurile Academiei Teologice Ortodoxe din Sibiu, pe care le-a
absolvit în 1923. Se căsătorește la 9 martie 1927 cu Terezia Butean. În data de
25 și 26 martie 1927 a fost hirotonit diacon și apoi preot în catedrala episcopală din Cluj de către arhiereul Nicolae Ivan. A păstorit comunitatea ortodoxă
din Baba cu începere din 13 aprilie 1927. A fost arestat în 27 martie 1953,
când încă era paroh acolo, pentru crimă de uneltire. Deși sentința a fost emisă
mult mai târziu (7 octombrie 1955) de către Tribunalul Cluj, preotul Augustin
Tira a primit o pedeapsă de 3 ani de zile. Anii de detenție i-au fost considerați
vechime în muncă conform dosarului personal de la Arhiepiscopia Clujului.
A fost eliberat în 25 martie 1957, totalizând 4 ani de închisoare. Vina sa mărturisită de organele represive ar fi fost găzduirea pentru puțină vreme a unui
fugar anticomunist, pe nume Dinescu Nicolae.
Eliberat, este numit paroh la Inău între 1 iulie 1958 și 31 iulie 1960 și
transferat apoi la Maia, Cluj, până la 1 septembrie 1971, data pensionării.
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Todea Absolon Horea

A

văzut lumina zilei la 22 iunie 1919 în comuna Iernut, județul interbelic
Târnava Mică (Mureș actual), fiul lui Nicolae, de profesie agronom și Ana
(născută Pașca). A obținut diploma de bacalaureat la Liceul Regele Ferdinand
din Turda în iunie 1940, ulterior fiind declarat Licențiat în Teologie de către
Academia Teologică din Arad în anul 1943.
La 27 septembrie 1943 a fost numit catehet pentru predarea Religiei Ortodoxe
la Școala Primară Nr. 1 din Turda, prin decizia Inspectoratului Școlar Teritorial
Nr. 22863/21 septembrie 1943, apoi, prin decizia nr. 7700 din 18 decembrie 1944,
Inspectoratul Regional Alba Iulia l-a numit învățător suplinitor la Școala nr. 1 din
Turda. În 22 iulie 1943 a susţinut examenul de capacitate preoțească la Vicariatul
Ortodox Român din Alba Iulia, obținând calificativul Foarte bine.
S-a căsătorit în 24 iulie 1943 cu Marioara Fechete din Hădăreni, jud.
Turda, casnică de profesie, Taina Cununiei fiind oficiată în Catedrala din
Turda. La 17 septembrie 1945 li se naște fiica Felicia Doina Todea. Și-a dorit
să slujească Sfântului Altar, astfel că la 4 noiembrie 1947 a fost numit preot la
Parohia Pietroasa, Protopopiatul Turda.
Activitatea sa didactică s-a materializat și prin editarea unei Cărți de
Rugăciuni pentru școlari în anul 1945.
În volumul Martiri și mărturisitori ai Bisericii din România (1944 -1989) –
Biserica Ortodoxă, părintele Todea apare ca fiind condamnat pentru „sabotaj”
la trei ani și jumătate de închisoare. Acest lucru este confirmat de o adresă
din 1948 a Episcopului Nicolae Colan către Patriarhul Justinian, în care îi
cerea acestuia să intervină pe lângă autoritățile competente pentru eliberarea
părintelui, condamnat pe nedrept. Nu cunoaștem care au fost rezultatele
adresei sau ce s-a întâmplat cu părintele ulterior.
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Todea Diodor

P

ărintele Diodor Todea s-a născut în ziua
de 13 martie a anului 1906, în comuna
Arieșeni (județul Alba), dintr-o familie dedicată slujirii altarului. Tatăl său, pe nume Ioan,
a fost preot ortodox în Arieșeni, iar unul dintre
frații lui mai mici, Viorel (n. 1919), a ajuns la
rândul său preot. Pe mama sa o chema Maria,
născută Palade. A urmat până în 1915 școala
primară în Abrud, mutându-se apoi la Beiuș,
unde în anul 1923 a absolvit liceul de băieți
„Samuil Vulcan”. După aceea s-a înscris la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj,
pe care a terminat-o în anul 1928. Conform
unor informații, ar fi absolvit și Facultatea de
Drept din Cluj, în anul 1927.
După încheierea studiilor a funcționat ca profesor de religie la Sighet (jud.
Maramureș), între 1928-1930, iar apoi la Alba-Iulia, între 1930-1933. În luna
august a anului 1933 s-a căsătorit cu Emilia Vasiu din comuna Avram Iancu,
jud. Turda interbelic (Alba actual), cu care a avut trei copii, doi băieți (Mircea
și Sorin) și o fată (Ileana). În 31 august 1933 a fost hirotonit preot pe seama
parohiei Avram Iancu de către episcopul Nicolae Ivan. A slujit aici cu vrednicie,
conștient de sarcina dificilă a preotului într-o lume tot mai secularizată. Un
articol publicat în anul 1937 în revista Renașterea, cu titlul Preotul și lumea
de azi, ni-l prezintă ca un preot luminat, neașteptat de proaspăt și actual în
gândire. În contextul „veacului celui mai implacabil materialism”, după cum
descrie părintele Diodor epoca sa – și cu atât mai mult pe a noastră –, preotul
nu poate „asista impasibil la golirea totală a lui Dumnezeu din sufletele
oamenilor”, ci trebuie să-și asume cu dedicație lucrarea misionară „înlocuind
acel creștinism de suprafață prin creștinismul convingerii, prin cultivarea cu
abnegațiune a sămânței dumnezeești. […] Pentru aceasta însă, ni se cere nouă
în primul rând o trăire în Hristos. Să trăiești adecă în lume și totuși în afară
de ea. Să stai mereu în ochii lumii ca o pildă, stimulând dorința de a te urma,
de a face ca tine”. Pentru a realiza aceasta, preotul trebuie să conștientizeze că
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nu este doar „un păstrător de tradiții, de datini, în stare statică. Astăzi, ni se
cer cât mai multe cunoștințe în toate domeniile”, pentru a putea da răspunsuri
la provocările pe care le ridică societatea. Totodată însă, trebuie păstrată
convingerea că doar Biserica „posedă grăuntele vieții veșnice în stare dinamică,
[iar] el va putea dospi frământătura modernă a lumii”. Am redat aceste cuvinte
deoarece considerăm că ele nu doar ilustrează cât se poate de bine gândirea
părintelui, ci și redau ceea ce el a încercat să împlinească prin viața sa, lucru
dovedit inclusiv de suferințele îndurate mai târziu în închisorile comuniste.
Și-a păstorit așadar cu râvnă turma în anii grei ai celui de-al Doilea Război
Mondial, cât și după invadarea țării de trupele sovietice și preluarea puterii de
către regimul comunist. În perioada tulbure de după 23 august 1944, aviația
germană a parașutat – în luna decembrie – un grup de legionari în zona
muntoasă dintre Cluj și Alba. În frunte cu Pavel Grimalschi și Aurel Chira,
aceștia aveau misiunea de a sabota din spatele frontului armata sovietică în
cazul unei eventuale intervenții armate germane. Pentru câteva luni, parașutații
și-au găsit adăpost și hrană în comuna Avram Iancu, părintele Diodor Todea
numărându-se printre localnicii care i-au ajutat. Până la urmă, grupul celor
parașutați a fost arestat, însă părintele a scăpat de această soartă pentru că, se
pare, numele său nu a fost menționat la anchete. Nu același lucru s-a întâmplat
însă și cu fratele părintelui Diodor, părintele Viorel Todea, care era preot în
Arieșeni și care i-a adăpostit la rândul lui pe parașutați. Arestat în 1949 și
bolnav de TBC, părintele Viorel Todea a ajuns până la urmă la închisoarea
sanatoriu de la Târgu Ocna, unde s-a integrat în cunoscutul „grup mistic” din
jurul lui Valeriu Gafencu, pe care l-a spovedit și împărtășit pe patul de moarte.
Tot el se pare că l-a botezat ortodox și pe cunoscutul pastor protestant Richard
Wurmbrand, care rămăsese impresionat de trăirea duhovnicească a tinerilor
„mistici” și hotărâse să se convertească la Ortodoxie. Informațiile despre acest
eveniment sunt destul de neclare și contradictorii, pentru că Wurmbrand
nu și-a asumat după eliberare acest botez, însă în mod interesant o posibilă
confirmare a lui ne vine tocmai dintr-o declarație de anchetă a părintelui
Diodor. Astfel, la 14 septembrie 1959, aflat în arest la Oradea, părintele spunea:
„[Fratele meu] a stat mult timp de vorbă cu un evreu foarte cult, care a umblat
prin mai multe ţări și cu care a discutat despre doctrina creștinismului în
mod perseverent; având fratele meu ferma convingere că l-a convertit pe acest
evreu, făcând prin aceasta un titlu de mândrie. Mi-a spus că despre această
convertire a vorbit și Episcopului Colan de la Cluj”.
Revenind la traseul părintelui Diodor, se pare că acesta a avut un prim
contact cu închisoarea comunistă în anul 1948, fișa matricolă penală a
lui menționând că a fost arestat în acel an vreme de 2 luni pentru „sabotaj
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economic”, fără vreo altă informație în plus. Oricum, după o slujire de aproape
16 ani în comuna Avram Iancu din Munții Apuseni, părintele se mută, la 1
mai 1949, ca paroh al comunei Baciu din apropiere de Cluj. Documentele nu
ne păstrează prea multe informații despre slujirea sa aici, decât că în anul 1954
și 1956 a fost premiat cu distincții speciale.
Cu ocazia valului represiv din anii 1958-1959, vechile dosare sunt
redeschise și așa se pare că Securitatea ajunge și la numele părintelui ca unul
dintre cei ce îi adăpostise pe parașutați. Cert este că în vara anului 1959 fratele
părintelui este arestat din nou (fusese eliberat în 1954), iar la câteva luni după,
pe 7 septembrie 1959, este arestat și părintele Diodor. A fost anchetat în arestul
Securității din Oradea până în ianuarie 1960, fiind introdus într-un lot de patru
persoane implicate în susținerea celor parașutați. Judecat de Tribunalul Militar
Cluj în deplasare la Oradea, părintele a fost condamnat – conform sentinței
nr. 621 din 14 iunie 1960 – la „12 ani muncă silnică, 7 ani degradare civică și
confiscarea totală a averii personale”, pentru „infracțiunea de complicitate la
crima de trădare de patrie”. Recursul îi este respins. La sfârșitul anului 1960
este mutat la penitenciarul din Dej, unde va rămâne până în 1963, când este
mutat la Gherla. De aici s-a eliberat un an mai târziu, pe data de 3 august 1964,
declarându-și ca domiciliu localitatea Baciu.
La foarte puțin timp după eliberare, pe 11 august 1964, părintele scrie un
memoriu către Preasfințitul Teofil Herineanu, cerând reprimirea în cler. „În situația
în care mă găsesc, respectuos Vă rog Preasfințite să binevoiți a-mi da posibilitatea
de a servi din nou la Altar, prin numirea mea ca preot într-una din parohiile libere,
de preferință Coruș care este mai aproape de domiciliul subsemnatului; aceasta
până când parohia a cărui titular am fost va fi liberă”. Conform procedurii standard,
părintele Diodor Todea este trecut prin Consistoriul Eparhial în 26 august 1964,
condamnat retroactiv, iar în data de 27 august este reprimit în cler și până la urmă
încadrat în parohia Baciu, unde va sluji până la sfârșitul vieții.
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Ursu Constantin Chesarie

S

-a născut la 24 august 1915, în comuna Hangu (județul Neamț), într-o familie cu opt frați, din părinţii Mihai și Elisabeta. A urmat șapte clase elementare în comuna natală, iar apoi două clase de liceu.
A intrat în viața monahală la Schitul Rarău, a trecut și pe la Mănăstirea
Slatina, apoi la Schitul Durău, unde s-a călugărit în anul 1941, primind numele
de Chesarie. Fiind un element bun și iubitor de carte, a fost înscris la Seminarul
Teologic de la Mănăstirea Neamț.
A fost combatant pe front în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
La 9 mai 1944 a fost hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii Durău la
Mitropolia Iașilor de către Arhiereul Vicar Valer Moglan Botoșăneanul, iar a
doua zi a fost hirotonit ieromonah de către Mitropolitul Irineu Mihălcescu.
La data de 20 ianuarie 1947 a fost hirotesit duhovnic și protosinghel de
Preasfințitul Valer Moglan.
A fost recrutat în luna august 1949 în organizația subversivă „Gărzile lui Decebal”.
Aceasta era o mișcare de rezistență anticomunistă, condusă de către ieromonahul
Filaret Gamalău de la Schitul Rarău, comuna Crucea, județul Suceava. În urma
operaţiunilor întreprinse de Securitate, în lunile septembrie-noiembrie 1949,
în Munţii Dornei, părintele Chesarie, aflat la studii în Seminarul Mănăstirii
Neamţ, a fost arestat pe motiv că ar fi ajutat membrii mișcării cu alimente și
alte bunuri.
După anchete chinuitoare ale Securităţii din Piatra Neamţ, Câmpulung
Moldovenesc și Suceava, în octombrie 1950, s-a desfășurat procesul care i-a
condamnat pe clericii învinuiţi de atitudine anticomunistă. A fost condamnat
alături de alți membrii ai grupării de Tribunalul Militar Iași prin Sentința nr.
778/4 octombrie 1950, la 5 ani muncă silnică și 5 ani degradare civică pentru
crimă de uneltire contra siguranței interne a Republicii Populare Române,
fiind obligat să plătească Statului suma de 8. 000 lei cheltuieli de judecată.
În urma recursului, prin Decizia nr. 664/1951, Curtea Militară de Casație și
Justiție i-a redus pedeapsa la patru ani temniță grea.
A fost pus în libertate în 1954, dată la care s-a reîntors în mănăstire.
Între 1957-1957 a absolvit Cursurile de specialitate Îndrumători muzee de
artă, muzee mănăstirești și monumente istorice bisericești, organizate în cadrul
Ministerului Culturii. Dintr-o notă informativă din arhiva Securității aflăm
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că în vara anului 1958 părintele Chesarie a fost un timp detașat de starețul de
la Durău la via mănăstirii situată la Tomești-Bucium, lângă Iași, în calitate de
administrator. La întrebarea informatorului D. C. despre starea sănătății sale,
părintele Ursu îi răspunde: „sufăr și acum, sunt răcit în crucea șalelor, căci
m-au tras pereții cât am stat la închisoare, dar să sperăm că vor veni timpuri și
vremuri mai bune. Dumnezeu e mare!”
Urmărit și tracasat permanent de agenții Securității, dorind să nu i se mai
cunoască urma, a ieșit din viața monahală și s-a angajat ca muncitor la I. I. S
Apemin Borsec, depozitul Toplița (16 iunie 1960 – 28 septembrie 1961). Între
28 septembrie 1961 și 1 iunie 1962 îl întâlnim ca presator la Complexul pentru
Industrializarea Lemnului Gălăuţaș, județul Harghita, apoi angajat manipulant
de materiale la Întreprinderea de Construcţii Reghin, punctul de lucru Borsec.
Într-o adeverință oficială, directorul instituției îl caracteriza pe părintele Ursu
ca având „o comportare ireproșabilă, cinstit și sincer în serviciu”.
Fiind reabilitat prin Hotărârea Tribunalului Popular Toplița nr. 100
din 24 aprilie 1964, este reprimit în cler și numit preot în Parohia Poșaga de
Sus, Protopopiatul Turda (1 iunie 1965 – 1 iulie 1968). Urmează cursurile
Institutului Teologic din Sibiu, fiind declarat licențiat în anul 1969, sesiunea
septembrie. Păstorește un timp la Parohia Buru din Protopopiatul Turda (între
1 iulie 1968 și 30 noiembrie 1969), apoi se transferă la Parohia Ploscoș, cu
filiile Crairât și Valea Florilor, din același protopopiat.
La biserica din filia Crairât, cu hramul Buna Vestire, a reușit să întreprindă ample lucrări de reparație și pictură, locașul de cult fiind sfinţit de către
Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu al Clujului în anul 1975. A urmat cursurile
de Definitivat în anul 1974 și Promovare, promoția august-septembrie 1978,
ambele la Institutul Teologic Universitar București.
Biserica din Ploscoș a fost construită în anul 1932 din bârne de brad,
iar turnul din cărămidă. În anii grei ai comunismului, părintele Ursu Constantin a reușit să refacă biserica, construind ziduri trainice din cărămidă,
pe lângă vechile ziduri de lemn, păstrând vechiul turn. Ulterior, s-a realizat
veșmântul pictural în tehnica tempera, lucrările de construcție fiind finalizate în anul 1982. Sfințirea bisericii a avut loc la 29 mai 1983, cu această
ocazie părintele fiind distins cu titlul de iconom, respectiv dreptul de a purta
brâu roșu.
A trecut la cele veșnice în 4 ianuarie 1989, fiind înmormântat lângă biserica din Ploscoș, ctitoria sa. Memoria sa se păstrează vie în rândul enoriașilor
și a tuturor celor care l-au cunoscut.
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Vasilache Vasile

V

asilache Vasile s-a născut la 28 ianuarie 1909 în familia preotului Gheorghe
Vasilache din Roșiești-Idrici, judeţul Vaslui.
A urmat Seminarul teologic din Huși (19211929) și Facultatea de Teologie din București
(1930-1934). Doctoratul în Teologie l-a obţinut la Facultatea de Teologie din Chișinău
(1938), cu teza „Predica în Evul mediu”. La 30
martie 1935 a fost hirotonit diacon de către
Arhiereul-vicar Grigorie Leu Botoșăneanu, la
5 septembrie 1936 tuns în monahism pe seama
mănăstirii Neamţ, iar la 14 septembrie același
an a primit darul preoţiei din mâinile Mitropolitului Nicodim Munteanu în catedrala din
Iași. A primit rangurile bisericești de protosinghel (26 decembrie 1939) și arhimandrit (5 martie 1944) și a fost hirotesit
duhovnic (30 martie 1944). A fost șef de redacţie la revista „Mitropolia Moldovei”, director al cancelariei Mitropoliei Moldovei (1935-1939), slujitor la
Biserica „Trei Ierarhi” (octombrie 1936) și la Catedrala mitropolitană din Iași
(decembrie 1937-aprilie 1938). A fost secretar patriarhal (noiembrie 19391941), predicator la Catedrala patriarhală din București (martie 1941-1944),
apoi stareţ al mănăstirii Antim din București, din martie 1944. Cu sprijinul
unor credincioși, mai ales intelectuali și ofiţeri superiori de armată, iniţiază
refacerea așezământului bucureștean și numeroase activităţi cultural-religioase. În acest ferment cultural se înfiinţează mișcarea mistică „Rugul Aprins”,
formată din intelectuali și slujitori ai altarului, care avea ca scop redescoperirea isihasmului de tradiţie românească. Oficial, mișcarea va funcţiona până în
1948, dar membrii vor continua să cerceteze Antimul încă doi ani. Momentul interdicţiei impuse de către autorităţile comuniste coincide cu demiterea
părintelui Vasile Vasilache de la conducerea mănăstirii Antim și numirea, la
12 aprilie 1948, a arhimandritului Valerian Zaharia de către Ministerul Cultelor. Părintele Vasile a fost nevoit să plece din București, împreună cu fratele
său, ieromonahul Haralambie, revenind astfel la mănăstirea de metanie. La
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4 aprilie 1949 este numit stareţ al mănăstirii Moisei, judeţul Maramureș, în
urma delegaţiei date de Patriarhul Justinian. La 22 septembrie 1949 revine
în mănăstirea Neamţ, unde la 24 noiembrie același an primește funcţia de
egumen al Schitului Pocrov. La presiunile autorităţilor comuniste, la 25 mai
1959 a fost nevoit să părăsească spaţiul monahal, revenind în casa natală de
la Vutcani, însă continuând să vieţuiască după regulile monahale, prin rugăciune și studiu teologic. Această tihnă din mijlocul lumii i-a fost curmată în
dimineaţa zilei de 15 septembrie, atunci când a fost ridicat, alături de fratele
său, de către cei 15 securiști veniţi de la Bacău. Cu o noapte înainte, părintele Vasilache îl visase pe Gheorghiu-Dej că-i întinde o mână, apoi dispare. A
fost dus în arestul Securităţii din Bacău și anchetat pentru așa-zisă conspiraţie
împotriva regimului, pentru că în iunie 1959, la mănăstirea Neamţ, ascultase „Vocea Americii” și discutase cu alţi monahi evenimentele internaţionale,
că la predici se exprima împotriva regimului și că ar deţine cărţi interzise și
manuscrise cu conţinut anticomunist. Alături de ieromonahul Nifon Corduneanu, cei doi fraţi Vasilache au fost trimiși în justiţie. La 22 martie 1960, prin
Sentinţa nr. 122 a Tribunalului Militar Iași, părintele Vasile Vasilache a primit
o condamnare de 8 ani închisoare corecţională, pentru infracţiunea de „uneltire contra ordinii sociale”. A fost purtat prin închisorile de la Bacău (1959),
Jilava (mai 1960) și Gherla (noiembrie 1961), apoi prin lagărele de muncă de
la Giurgeni (august 1960) și Ostrov (octombrie 1960). În timp ce se afla la
Gherla, la 23 noiembrie 1962, a aflat că, într-o altă celulă din același penitenciar, îi murise fratele, părintele Haralambie. La 30 iulie 1964 a fost eliberat din
penitenciarul Gherla. Pentru părintele Vasile Vasilache începea o nouă etapă
a vieţii. După eliberare a cerut să slujească în Eparhia Iașilor. Prin hotărârea
Consiliului Eparhial Iași din 19 octombrie 1964 a fost numit la Parohia PoeniChilișeni, de lângă Fălticeni. Însă, la 8 octombrie 1964 primise numirea ca
paroh la Bobâlna, judeţul Cluj, de către Preasfințitul Teofil Herineanu, care s-a
arătat foarte înțelegător față de el. De la 1 mai 1968 a fost administrator parohial la Vâlcelele, cu filiile Anţăș, Blidărești și Oșorhel. La Bobâlna a slujit până
în aprilie 1969, aducându-și aminte cu căldură de sat și de credincioșii săi,
scriind chiar și o carte despre această perioadă a vieții sale. A fost apoi trimis
ca preot-misionar în Eparhia ortodoxă românească din cele două Americi. A
publicat mai multe broșuri cu caracter moralizator, omiletic și memorialistic,
precum: „Dumnezeu este lumină”, „Mitropolitul Veniamin Costache”, „Biblia
în Ortodoxie”, „Mitropolitul Iosif Naniescu”, „Doctorie sufletească pentru toate durerile” sau „Prietenii lui Dumnezeu”.
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Vădean Ioan

I

oan Vădean s-a născut la 2 februarie 1910,
în localitatea Sălișca, județul Cluj (Someșinterbelic), din părinții Ioan și Terezia. A urmat școala primară în Sălișca, iar în 1933 a
absolvit Seminarul teologic din Sibiu. În februarie 1951 obținea și diploma în teologie la
Academia clujeană.
S-a căsătorit la 7 octombrie 1933 cu
Lucreția Pop, împreună cu care a avut 3
copii: Ștefania, Ștefan și Ioan. Ioan Vădean a
fost hirotonit preot la 18 mai 1934 de către
episcopul Clujului Nicolae Ivan, și numit în
parohia Orăști, județul Alba. Aici, preotul
Ioan Vădean a desfășurat o intensă activitate
pastorală. Între anii 1934-1935 a construit o
nouă biserică, sfințită de Nicolae Colan, noul episcop al Clujului, la 26 iulie
1936. De asemenea, preotul Ioan Vădean renovă casa parohială și împrejmui
cu gard biserica și cimitirul. A instituit în parohie așa-zisul „Sfat al Păcii”,
format din 3 membri, preotul și doi bărbați cu viață morală, cu rolul de a
aplana disensiunile dintre credincioși. În plan social, el a inițiat un fond de
binefacere, ajutând cu alimente și îmbrăcăminte familiile sărace din parohie.
La 26 noiembrie 1936, preotul Ioan Vădean se transferă în parohia Livada
din județul Satu Mare. Aici, a finalizat biserica aflată construcție și a construit
o nouă casă parohială, ambele fiind sfințite la 8 martie 1939 de către Vasile
Stan, episcopul Maramureșului.
În această perioadă, Ioan Vădean reface viața parohială și în satele
Drăgușeni și Dumbrava. Prin eforturile sale pastorale, reușește să convertească
la Ortodoxie 56 de familii greco-catolice și 2 familii baptiste în Drăgușeni,
respectiv 49 familii greco-catolice și 3 familii adventiste în Dumbrava.
În urma cedării Ardealului de Nord, preotul Ioan Vădean se refugiază în
Banat, fiind numit, la 1 octombrie 1940, în parohia Biniș din județul CarașSeverin. Și aici a renovat și pictat biserica, împrejumuind-o cu gard alături de
casa parohială și cele două cimitire. În plan pastoral, a dus o activitate intensă
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de reducere a concubinajului, cununând în decursul a zece ani 240 de cupluri.
În plan cultural, a inițiat asociația „Sf. Gheorghe”, formată din 80 de tineri,
băieți și fete, cu care organiza șezători și serbări religioase. De asemenea, a
format două coruri, unul bărbătesc și unul mixt. În plan social, a intensificat
ajutorarea săracilor și a înființat cooperativa de aprovizionare a sătenilor. Activitatea sa pastorală este încununată de convertirea a 43 de neoprotestanți.
Tot în această perioadă, a colaborat la revista „Foaia Diecezană” a episcopiei
Caransebeșului și la ziarul „Curentul Nou” din Bocșa Montană. De asemenea,
a alcătuit monografiile comunelor Livada, Biniș și Bocșa Montană.
La 30 iulie 1944, preotul Ioan Vădean, alături de Ioan Ruscan, directorul
școlii din Biniș, primeau o adresă din partea Protopopiatului Reșița prin care
erau felicitați, alături de toți credincioșii, pentru sprijinul acordat răniților de
război de la spitalul Oravița.
Începutul activității lui Ioan Vădean la Biniș avusese loc în contextul preluării puterii politice de către generalul Ion Antonescu și Mișcarea Legionară.
La 6 octombrie 1940, preotul Ioan Vădean se încadra în Mișcarea Legionară,
fiind însă activ pentru doar trei luni. Situația tensionată creată de evenimentele tragice din ianuarie 1941 s-a resimțit și în localitatea Biniș. Privind implicarea sa în aplanarea conflictului dintre legionari și autorități, părintele Ioan
Vădean relata într-o declarație: „Pentru garantarea liniștei publice în comună
și ca nimeni să nu poată participa la vreo eventuală răzbunare, s-a hotărât să
se ridice armele de la toți vânătorii din comună. În calitatea mea de preot am
refuzat de a mă duce în comună la ridicarea armelor, însă ceilalți membri din
statul major legionar nu au admis și atuncea m-am dus și eu cu ei, am adunat mai multe arme de la vînători, iar arma de vânătoare ce s-a ridicat de la
vânătorul Marie Nicolae, mi-a fost încredințată mie ca s-o duc până la sediul
legionar. După ce au fost adunate toate armele, s-a predat spre păstrare până
în ziua următoare lui Vasile Docleanu, urmând ca în ziua de 24 ianuarie 1941
să se restituie sau să se predea autorităților, după cum s-a și predat. În comună
nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a folosit nicio armă, fiind liniște peste tot”.
Pentru apartenența sa la Mișcarea Legionară, preotul Ioan Vădean a fost
anchetat de către autoritățile antonesciene în anii 1941-1942. Deși a fost achitat,
eticheta de legionar i-a afectat parcursul biografic, mai ales după instaurarea
comunismului.
La finalul lunii februarie 1952 a părăsit parohia Biniș, ajungând, pentru
doar o lună, în parohia Sânmărghita, iar de la 1 aprilie 1942 îl regăsim paroh
în Rugășești (județul Cluj), unde a slujit până la arestarea sa, în septembrie
1959.
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Din cauza trecutului său, dar mai ales a activității pastorale, preotul
Ioan Vădean a devenit un obiectiv al Securității, deschizându-i-se un dosar
un urmărire informativă în decembrie 1955. Criticile aduse colectivizării și
cotelor ridicate impuse țăranilor erau văzute de către Securitate drept intenții
ale preotului Ioan Vădean „de a se organiza împotriva Statului și, în special,
de a duce activitate de subminare împotriva GAC”. De asemenea, legăturile cu
ieromonahul Valentin Bilț erau considerate suspecte de către ofițeri.
Un an mai târziu, în 1956, Securitatea Dej a decis închiderea dosarului de
urmărire informativă, datorită faptului că „nu s-a stabilit ca numitul Vădean
să ducă activitate dușmănoasă în vederea destrămării GAC-urilor. S-a stabilit
numai faptul că a avut unele manifestări dușmănoase, că el nu va fi de partea
comuniștilor niciodată sau alte exprimări ale susnumitului care nu prezintă
prea mare interes pentru Securitate”.
Declanșarea noului val represiv după revoluția din Ungaria l-a adus din
nou în atenția Securității pe preotul Ioan Vădean. Astfel, în octombrie 1958 i se
deschise un nou dosar de verificare. Pretextul urmării era reprezentat de dorința
de răzbunare a directorului școlii din comună, care încerca să-l compromită
pe părintele Ioan Vădean în ochii Securității deoarece refuzase să înstrăineze
bunurile parohiei. Directorul, alături de alți trei săteni, semnează denunțuri și
note informative, prin care-l demascau pe preotul Ioan Vădean că desfășura
activitate contra-revoluționară și se opunea colectivizării în comună. Directivele
date agentului Ioniță de către ofițer relevă modul de lucru al Securității: „va fi
instruit pentru a căuta să intre în relații mai amănunțite cu obiectivul, să discute
cu el probleme cu caracter religios pentru a face impresia că este un element
religios. Să participe activ la slujbele religioase pe care le oficiază, cu care ocazie
să observe dacă are sau nu exprimări cu caracter dușmănos, de fiecare dată să
puncteze persoane prin care ulterior să putem documenta activitatea sa”.
Agenții Securității notau orice poziție a părintelui care putea fi interpretată ca
dușmănoasă. Astfel, aflăm despre faptul că acesta a „afirmat în mai multe rânduri
că actualul regim este o pedeapsă de la Dumnezeu”, iar la întrebarea tendențioasă
a unui sătean, „dacă nu ar fi bine ca preoții să fie pe aceeași linie cu comuniștii”,
preotul Vădean ar fi răspuns: „Nu voi fi niciodată pe aceeași linie cu comuniștii!”.
De asemenea, informatorii criticau refuzul părintelui de a bea împreună cu sătenii
la barul din sat, atitudine pe care o considerau dușmănoasă.
În cele din urmă, denunțurile și-au atins scopul, părintele Ioan Vădean
fiind arestat pe 10 septembrie 1959. Ancheta, desfășurată la Cluj și condusă
de către lt. Constantin Murărețu, a încercat să obțină din partea părintelui
recunoașterea faptelor relatate în declarațiile celor șase martori. În primul rând,
era incriminată activitatea lui legionară de la Biniș din 1940, iar apoi criticile
aduse colectivizării și anticomunismul implicit al părintelui. De reținut este
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faptul că ancheta se baza doar pe declarațiile martorilor, în lipsa oricăror probe
documentare. Reaua intenție a martorilor este exemplificată de o declarație a
unuia dintre ei, care fără a avea probe, doar insinua atitudinea „dușmănoasă”
a părintelui: „După părerea mea, munca de cooperativizare a agriculturii a
mers mai greu în satele Rugășești și Guga, unde oficiază slujbe preotul Vădean
și unde are mari legături cu populația. Cred că în aceste sate Vădean a căutat
să facă agitație dușmănoasă împotriva socializării agriculturii. Concret, n-aș
putea să spune că am auzit vorbind pe cineva, însă deduc din faptul că o parte
din locuitori, cum sunt Pop Ștefan, curator, Rus Gheorghe, prieteni buni cu
Vădean, aveau manifestări împotriva transformării agriculturii”.
Inițial, preotul Ioan Vădean refuză categoric să recunoască faptele
imputate, dar, supus torturii și presiunii din partea anchetatorului, a
recunoscut, în al 7-lea proces-verbal de interogatoriu, o parte din acuzațiile
aduse, respectiv faptul că „am avut discuții dușmănoase despre revoluția din
Ungaria. Nu recunosc să mai fi avut alte discuții”.
După două luni de anchetă, la 10 octombrie 1959, Securitatea formula
concluziile de învinuire: activitatea legionară de la Biniș, opoziția față de
colectivizare, aprecierile față de revoluția din Ungaria, discuțiile dușmănoase
cu Valentin Bilț și „vopsirea în verde a brâului Bisericii și a troițelor”.
În pregătirea apărării, părintele Ioan Vădean a fost susținut de către 12
credincioși din Rugășești care au semnat declarații similare, depuse la dosar,
în care susțineau că „părintele Ioan Vădean nu a avut atitudine împotriva
regimului, este un om pașnic, bun, care a căutat cât mai mult să împace pe
oameni și să-i ajute la orice necazuri cu vorbe bune și blândețe”. De asemenea,
Sfatul Popular și Gospodăria Agricolă Rugășești eliberaseră două adeverințe,
prin care „se arată că Preotul Ioan Vădean a colaborat cu organele locale dând
sprijin în toate acțiunile pentru interes obștesc întreprinse de aceste organe,
pe teren gospodăresc, edilitar, cultural, organizatoric, și că nu a avut vreo
comportare necinstită față de gospodăria colectivă și față de membrii ei”.
La 26 noiembrie 1959 a avut loc ședința Tribunalului Militar Cluj, condusă
de maiorul Simion Văleanu, asesori cpt. Grigore Lazări și lt. Ion Gavrea, iar
procuror cpt. Constantin Boncuțiu. Declarațiile sătenilor și adeverințele
autorităților locale nu au contat, preotul Ioan Vădean fiind condamnat la 6 ani
închisoare corecțională. A doua zi, pe 27 noiembrie 1959, acesta a depus cerere
de recurs, în care susținea „că cele declarate de martori sunt neadevărate”. În
așteptarea recursului, 20 de credincioși au semnat o declarație de susținere a
părintelui, iar Ion Drulea afirmă, într-o declarație separată, că „declarațiile
date de reclamanți sunt numai din ură personală și nu e ceva sincer”.
Ședința recursului a avut loc la 23 decembrie 1959, tot la Tribunalul
Militar Cluj, fiind condusă de Pavel Macskasi. Procurorul, Justin Balica, a
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cerut admiterea recursului și reducerea condamnării. La recurs au fost luate
în considerare cele două adeverințe și declarațiile credicioșilor. De asemenea,
a contat starea precară de sănătate a soției și faptul că aceasta avea în îngrijire
trei copii. Astfel, Tribunalul a decis reducerea pedepsei la 3 ani de închisoare.
Despre falsitatea acuzațiilor și ura personală a directorului amintea
și părintele Ioan Vădean într-o discuție după detenție, semnalată de un
informator: „Întâmplarea s-a petrecut când eram la Rugășești. Mi s-a tras de
la un director de școală, Oltean, care avea un fiu felcer în comună și a vrut
să intre cu dispensarul în casele parohiale, iar eu m-am împotrivit, apărând
averea bisericii. De aici au pornit toate, pentru că a dat el o declarație că sunt
împotriva înființării unui dispensar în comună. A mai prins pe trei cetățeni
care au semnat declarații că crucile le-am vopsit verde, considerându-mă prin
aceasta că sunt legionar și alte versiuni că eu aștept să vină americanii. Ca să
pot dovedi că sunt nevinovat, am făcut recurs de acolo cum eram arestat. Am
vrut să văd cu ce sunt acuzat și am văzut declarațiile martorilor și chiar pe acei
martori ai acuzării i-am pus și eu martori. La dezbaterea recursului le-am pus
întrebări și au recunoscut cum a fost și cu crucile că le-am vopsit verde, și eu
le-am vopsit albe, așa că am cerut anchetă să meargă la fața locului și să le vadă
că sunt albe. Acest lucru și acuma se poate vedea”.
La momentul pronunțării recursului, preotul Ioan Vădean se afla la
penitenciarul Gherla. În fișa medicală se menționează faptul că acesta suferea
de „otită medie supurată”, suferință dobândită, mai mult ca sigur, în anchetele
violente de la Securitatea din Cluj.
Pe 16 iunie 1960, preotul Ioan Vădean ajungea în penitenciarul Aiud, de
unde s-a eliberat apoi la 8 septembrie 1962. În perioada petrecută la Aiud,
părintele Vădean a muncit 39 de zile în fabrica închisorii.
După eliberare, preotul Ioan Vădean a fost numit, începând cu martie
1963, în parohia Lozna (raionul Dej, azi județul Sălaj), unde a slujit până la
28 mai 1971, când se transferă la Rodna (raionul Năsăud, azi județul Bistrița
Năsăud). În toată perioada post-detenție, până la moartea sa, în 29 decembrie
1971, părintele a fost urmărit permanent de Securitate, care încerca să afle
dacă acesta se menținea pe poziții anticomuniste.
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Văleanu Ioan

S

-a născut la 17 ianuarie 1904 în localitatea Mintiu (judeţul Bistriţa-Năsăud), din
părinții Vasile și Maria. A fost căsătorit cu
Maria Rusu, cu care a avut 2 băieți și 3 fete. A
slujit în parohiile Suplai, Lușca, Dumbrăveni
din județul Bistrița-Năsăud. A fost preot greco-catolic trecut la Ortodoxie în 1948.
S-a remarcat în lupta pentru rezistenţa
anticomunistă de pe Valea Someșului, alături
de alți doi preoți și anume Irini Emil din
Rebrișoara și Mureșan Ștefan din Rebra. Toţi
cei trei preoţi au făcut parte din organizaţia
anticomunistă „Liga Naţională Creștină”,
condusă de locotenentul Bodiu Leonida.
Aceasta a fost cea mai importantă organizaţie
anticomunistă din judeţul Bistriţa-Năsăud de la acea vreme, dacă luăm în
considerare numărul aderenţilor, precum și modul de organizare și acțiunile
întreprinse. Mai este cunoscută și sub denumirile „Garda Albă” și „Organizaţia
de rezistenţă a partizanilor din Munţii Rodnei”.
Ioan Văleanu a fost președintele „Ligii Naționale Creștine” din Lușca,
calitate în care a condus ședinţele organizaţiei, a oferit îndrumări membrilor săi
în legătură cu situaţia internaţională, declanșarea războiului anglo-american
împotriva U. R. S. S. și readucerea în ţară a regelui Mihai. Pe acest fond, preotul
Văleanu a fost arestat la 12 martie 1949 pentru uneltire contra ordinii sociale și
condamnat la 15 ani muncă silnică, 5 ani degradare civică și confiscarea averii.
Și-a executat pedeapsa în închisorile Aiud, Poarta Albă, Baia Sprie, Galați,
Botoșani și la Canal. În anii petrecuți de părinte în detenție, atât soția acestuia,
cât și cei cinci copii au avut de suferit de pe urma stigmatului de „dușman
al poporului” al soțului, respectiv al tatălui lor. Le-a fost confiscată casa
părintească și întreaga avere, au fost urmăriţi și monitorizaţi în permanenţă de
organele de Securitate, iar copiii exmatriculați din unităţile de învăţământ.
A fost eliberat din închisoare la 7 martie 1963, după care i-a fost fixat
domiciliul obligatoriu în localitatea Lătești, din Bărăgan, unde a stat sub stricta
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supraveghere a Securităţii până în 1964, când s-a reîntors la familie și a fost
reacceptat ca preot în rândul clerului ortodox.
S-a pensionat în 1973 din parohia Dumbrăveni (județul Bistrița-Năsăud)
și a trecut la cele veșnice la 6 aprilie 1992, fiind înmormântat în Cimitirul din
Bistriţa.
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Viman Aurel

S

-a născut la 21 februarie 1920 în orașul Cluj-Napoca, din părinții Ioan și
Maria. A absolvit Teologia Greco-catolică din Cluj. A fost hirotonit preot
la 15 august 1948 de către episcopul Iuliu Hossu. A trecut la Ortodoxie la 18
octombrie 1948.
În perioada 2 septembrie 1948 – 31 octombrie 1949 a slujit în localitățile
Petrindu și Stâna (județul Sălaj), apoi în Luna de Jos (județul Cluj), până la 8
octombrie 1951.
A fost arestat la 8 octombrie 1951 și condamnat la 8 ani închisoare pentru
uneltire contra ordinii sociale, mai exact, pentru participare la organizația
„subversivă” „P. R. M. A. S”. , perioadă din care a executat 4 ani și 6 luni.
Și-a executat pedeapsa în închisorile Cluj, Aiud, Oradea. După eliberarea din
închisoare, care a avut loc la 17 aprilie 1956, a fost acceptat și reîncadrat preot
în clerul ortodox. A slujit între 20 aprilie 1956 și 6 ianuarie 1957 în Gălășeni
(județul Bihor), iar apoi în Tămașa (județul Sălaj) în perioada 6 ianuarie 1957
– 29 februarie 1968. În ultima parte a vieții sale a fost preot paroh în Ilva Mică
(județul Bistriţa-Năsăud) până în anul 1970.
A trecut la cele veșnice la 15 iunie 1970.
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Vlassa Ovidiu Brutus

S

-a născut la 12 septembrie 1893 în satul
Deleni (județul Cluj), din părinţii Traian și
Iudita Vlassa, într-o familie cu nouă copii. Bunicul și străbunicul său de pe linie paternă au
fost preoți de renume.
Cursurile Școlii primare le-a urmat la Deleni, Tureni și Turda. Aici începe primele trei
clase liceale, finalizate apoi la Blaj. În 1916 a
absolvit Academia Teologică de la Blaj cu calificativul „Exemplar”.
În data de 7 iunie 1917 s-a căsătorit cu
Maria Samfira, născută în 28 mai 1897 în localitatea Bucium-Muntari (judeţul Alba), din
părinții Alexandru și Terezia Macavei. Au avut
împreună cinci copii.
La 17 iunie 1917 a fost hirotonit preot în Catedrala din Oradea de către
Arhiepiscopul Dr. Victor Mihalyi de Apșa, Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș,
fiind numit capelan II la Parohia Bistra, Protopopiatul Roșia Montană. La data
de 20 mai 1920 a fost numit preot paroh (administrator parohial). A păstorit o
parohie foarte răspândită ca teritoriu, în condiții foarte grele, din cauza lipsurilor ce au urmat Primului Război Mondial. El însuși s-a îmbolnăvit de gripă
spaniolă. Se transferă la Parohia Deleni, satul natal, în data de 16 februarie
1923, unde va sluji până în august 1952. În luna august a anului 1949 a trecut
la Biserica Ortodoxă.
Din punct de vedere politic, în data de 2 iunie 1934 părintele Ovidiu este
ales cu unanimitate de voturi membru în Comitetul județean al Partidului
Național Țărănesc din Turda. Pentru această apartenență, printr-un ordin al
Ministrului Afacerilor Interne, Alexandru Drăghici, a fost reţinut și trimis în
ancheta Securităţii din Turda în noaptea de 15 august 1952. A primit o detenţie administrativă de 60 de luni de muncă forţată la Canal, fiind totuși eliberat
la 12 ianuarie 1954. A trecut prin Lagărul Valea Neagră, ca apoi să fie transferat, în 15 februarie 1953, la Colonia Poarta Albă.
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Este reprimit în parohie, slujind la Deleni între 1 mai 1954 și 31 august
1957 când s-a pensionat oficial de la stat. A rămas însă preot activ până la 31
ianuarie 1968, când s-a retras definitiv.
Vorbind despre încercările vieții, părintele Brutus scria într-o Autobiografie din 9 iunie 1964: „închisoarea a fost ca un al doilea război pentru mine,
care a lăsat urme și în sănătatea mea, pe care le voi purta cât voi trăi. Eu mânie
nu țin, nici nu nutresc cu inima vreun gând de răzbunare. Îmi iubesc Biserica
și Țara și vreau să le slujesc cu credință până la moarte”.
Este înmormântat în Cimitirul satului din Deleni.

Bibliografie
ACNSAS, Fond Informativ, Dosar 809.
Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Turda, Dosar Personal.
Adrian Nicolae Petcu, „Pr. Brutus Vlassa în închisoarea comunistă”,
în Ziarul Lumina, Vineri, 25 Noiembrie 2011.
(Biografie realizată de pr. Dorin Sas)

357

Zamisnicu Dumitru

S

-a născut la 14 octombrie 1910, în comuna
Erbinceni, Iași. A urmat cursurile Seminarului Veniamin Costachi din Iași între anii
1932-1934 și apoi Facultatea de Teologie din
Cernăuți (1934-1937). Imediat după dobândirea licenței în Teologie s-a înscris la cursurile
Facultății de Drept (obține licența în 1940) și
ale Școlii Normale Superioare – secția Litere
și Filosofie din Iași. În 1937 a fost numit preot paroh în Dorobanți, Botoșani, iar din 1940
până în 1956 a activat ca preot în parohia Popricani, Iași. Din această perioadă datează
apropierea părintelui Zamisnicu de Mănăstirea Vladimirești și legătura cu părintele Ioan
Iovan. Acesta își îndemna mereu enoriașii să
viziteze menționata mănăstire spre nemulțumirea informatorilor Securității
care precizau că după întoarcerea din pelerinaj credincioșii „refuzau să se supună măsurilor luate de organele locale și de partid în problema transformării
socialiste a agriculturii și altele”. În 1956 un referat al Securității solicita următoarele măsuri punitive care să fie aplicate părintelui Zamisnicu: „propunem
ca justiția să-i aplice o pedeapsă care să fie de exemplu și altora, sau să fie mutat la o altă parohie unde nu este cunoscut de populație”.
Din 10 octombrie 1956 pentru scurt timp, până în 1 martie 1957, părintele
Zamisnicu a fost numit preot și profesor la Seminarul Teologic din Neamț. În
această perioadă, Securitatea a încercat fără succes să-l recruteze ca informator.
Iată rezultatele verificărilor acestora: „am stabilit că susnumitul este un element
mistic, fanatic și nu prezintă garanția ca recrutarea să reușească”.
Parcursul acestui preot devine tot mai fragmentat pe măsură ce mesajul
său apare tot mai incomod pentru autorități: după cinci luni în care a funcționat
ca preot în Bratulești-Strunga, Iași, a fost mutat pentru numai un an la parohia
Spineni-Andrieșeni, Iași.
Anul 1958 a înseamnat momentul de ruptură în destinul preotului
Zamisnicu. În vara acelui an acesta a primit condamnarea la 20 de ani
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închisoare pentru crima de „uneltire împotriva ordinii sociale”. Procurorul de
caz a susținut că „inculpatul s-a manifestat dușmănos contra actualului regim,
îndemnând cetățenii din comuna Popricani să lupte contra orânduirii de stat,
să nu se supună hotărârilor organelor locale ale puterii de stat, făcea slujbe
religioase în zilele de lucru sustrăgând oamenii de la muncă […]”. Capete
de acuzare au mai constituit și implicarea preotului în politica interbelică,
acesta fiind membru în Partidul Național Creștin, iar după 1944 în Partidul
Național Țărănesc, ducând o vastă activitate la alegerile din 1946 în favoarea
acestei organizații politice. Tot la proces s-au invocat și legăturile părintelui
cu Mănăstirea Vladimirești, dar și sprijinul acordat celor de la Oastea
Domnului.
A fost eliberat în 1964, după șase ani de temniță în peniteciarele Iași,
Galați, Aiud și la colonia de muncă Ostrov-Salcia. În dosarele Securității din
perioada detenției părintelui Zamisnicu se menționa: „face zilnic liturghii și
îndeamnă deținuții la post și rugăciune”, iar atmosfera din celula acestuia este
„profund mistică”, toți deținuții preoți colegi având o „atitudine dușmănoasă
față de actualul regim care, după ei, îngrădesc [sic!] religia și condamnă pe
nedrept pe slujitorii bisericii”.
Pentru patru ani de zile, părintele Zamisnicu revine în Suceava, ca preot
paroh în Știrbăț-Udești. În primăvara anului 1968 a fost mutat la parohia
Alba-Hudești, Botoșani, unde organele informative alarmau superiorii despre
faptul că preotul Zamisnicu „desfășoară o intensă activitate religioasă cu
repercusiuni grave în rândul cetățenilor”. Din decembrie 1968 și până în mai
1969 a fost preot în parohia Pârâul Cârjei, Neamț, unde a creat în jurul său un
adevărat fenomen religios: „Este înconjurat de o seamă de oameni care poartă
barbă, dându-se drept călugări și de o seamă de femei care poartă uniformă
de maici și umblă după el în deplasările pe care le face. Întrebat de unde sunt
aceștia, mi-a spus că sunt bărbați și femei de pe la parohiile pe unde a fost și
din dragoste vin și-l cercetează unde se află și îi slujesc. În felul acesta a creat în
jurul său o atmosferă mistică, care pune pe drumuri o mulțime de lume, fapt
recunoscut și de preotul Zamisnicu”.
Urmărit intens de Securitatea tot mai speriată de afluența de credincioși
de pe Valea Bistriței, părintele Zamisnicu a solicitat transferul la o parohie
din Transilvania. Astfel, pe 1 mai 1969 a ajuns în Eparhia Clujului, fiind
numit preot în parohia Piatra-Fântânele, Bistrița-Năsăud. Nici activitatea
pastorală de aici a părintelui Zamisnicu nu a fost văzută cu ochi buni de
agenții Securității: „Față de situația creată în parohia Piatra Fântânele, unde
într-un interval atât de scurt preotul a atras atenția unor județe întregi spre
această localitate, riscând să se creeze un al Doilea Maglavit, considerăm că
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prezența preotului este inoportună în această localitate și însăși în postura
de preot. Fiind un element foarte fanatic, incorigibil, cu o putere mare de
atragere a credincioșilor, infailibil în întreaga sa atitudine, nu mai prezintă
nici o garanție că se va îndrepta. […] Menționăm că opinia organelor locale
este de a se soluționa în cel mai scurt timp această problemă, înainte de a se
crea un fenomen religios”.
După tensiuni în parohia Piatra-Fântânele, în 13 iunie 1969 a fost mutat
la parohia Micești-Tureni, Cluj. În octombrie 1969 a fost caterisit de episcopul
Teofil Herineanu, urmare a presiunilor făcute de organele de Securitate și de
împuterniciții cultelor.
În aceste condiții, a fost nevoit să se întoarcă la Iași. În intervalul iunie
1970 – iunie 1972 a fost din nou condamnat și închis la penitenciarele Aiud și
Gherla, de această dată pentru port ilegal de uniformă preoțească. La sugestia
Securității, în noiembrie 1972 a fost internat la Spitalul psihiatric de la Socola,
de unde a fost eliberat abia în decembrie 1973. Peste puțin timp, în 15 martie
1974 a trecut la cele veșnice fiind înmormântat în localitatea Bălteni, comuna
Probota, Iași.
La sesizarea unui nepot al părintelui Zamisnicu, în 2016, Consistoriul
Eparhial al Arhiepiscopiei Clujului a re-evaluat decizia caterisirii acestuia și
a decis ca „preotului Zamisnicu să-i fie reabilitată demnitatea memoriei”, iar
familiei să-i fie permis „să scrie pe crucea de la mormânt titulatura de preot și
de asemenea poate să fie pomenit la Sfintele Slujbe ca preot”.
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Zob Gavril

P

ărintele Gavril Zob s-a născut pe data de
2 iunie 1915, în satul Măgoaja (jud. Cluj),
dintr-o familie de țărani înstăriți, Sofronie și
Maria (născută Marchiș). După terminarea
școlii primare în satul natal, s-a mutat la Dej,
absolvind în anul 1934 liceul de băieți din
oraș, „Andrei Mureșanu” de astăzi. Anii liceului i-au fost deosebit de dragi, lucru ce poate
fi văzut cu ușurință din dosarul său de la Securitate. În ultima perioadă a vieții, părintele
a întreținut o strânsă legătură cu foștii colegi,
întâlnindu-se cu ei an de an și păstrând o bogată corespondență. Aceasta a constituit unul
din motivele urmăririi sale de către organele
de securitate. Astfel, într-o notă din 20 aprilie
1984 a informatorului Onofrei, citim: „Elementul a spus că așteaptă cu nerăbdare întâlnirea de 50 de ani cu foștii colegi de liceu din Dej, pe care nu i-a
văzut de foarte mulți ani. A mai afirmat că ei au fost o promoție care au avut
foarte mult de suferit deoarece au învățat în alte condiții politice și ca urmare
unii au făcut multe greșeli, ajungând și în pușcărie. Sus-numitul și-a continuat ideea spunând că de fapt unii foști colegi au acționat din conștiință [în
cunoștință, probabil – n. n. ], însă alții au fost prinși de vâltoarea evenimentelor și astfel din naivitate, tineri fiind, s-au antrenat în activitate politică”. Poate
că aceasta constituie și o cheie oferită de părintele pentru a înțelege implicarea
sa politică de mai târziu.
În anul 1937 s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuți,
pe care a terminat-o în anul 1942. În timpul studenției a intrat în contact cu
Mișcarea Legionară, prin participarea la o tabără de muncă. Pentru activitatea
sa și pentru că a păstrat legătura cu foștii colegi legionari după interzicerea
de către regele Carol al II-lea a partidelor politice, a fost arestat pe data de 18
octombrie 1938 și condamnat la 2 ani închisoare corecțională de un tribunal
militar din Cernăuți. A fost eliberat după 18 luni de detenție. În perioada celui
de-al Doilea Război Mondial a lucrat pentru o vreme ca subșef în administraţia
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Guvernământului Bucovinei, fiind încadrat în Directoratul Românizării,
Colonizării și Inventarului de la 1 decembrie 1941 la 1 septembrie 1942. A
demisionat din această funcție pentru a putea deveni preot.
În 20 septembrie a aceluiași an s-a căsătorit cu Draga Brătulescu, cu
care a avut doi copii, Mariana (n. 1943) și Dănuț (n. 1947). Pe 5 octombrie
1942 episcopul Vasile Stan al Maramureșului l-a hirotonit preot în catedrala
din Sibiu (Ardealul de nord aflându-se sub stăpânire horthystă), pe seama
parohiei Nucșoara din judeţul Hunedoara. Pe 15 iulie 1946, în urma solicitării
sale de a reveni mai aproape de casă, a fost transferat la parohia ortodoxă
din Gherla, cunoscută îndeobște ca „biserica din parc”. Avea în păstorire 100
de credincioși, iar biserica era într-o stare deplorabilă, „din cauza actualului
răsboi suferind avarii grave, actualmente necesitând reparațiuni urgente”,
după cum scrie într-o fișă parohială din 1946. În aceeași descriere părintele se
plânge și de faptul că „cimitir nu avem, deoarece în timpul ocupației maghiare
ne-a fost luat cu forța”. A reușit să ducă la bun sfârșit lucrarea de reparare a
bisericii, pe care o termină în anul 1948. A depus în același timp o susținută
activitate pastorală și misionară, atât în rândul credincioșilor adulți, cât și a
tinerilor. Începând cu anul 1946 a predat ca profesor de religie la liceul „Petru
Maior” din Gherla, precum și la școlile normale de băieți și fete din oraș.
În 29 ianuarie 1949 părintele Zob a fost reținut de autoritățile de stat,
cauza arestării fiind – conform relatărilor sale – o discuție purtată cu maiorul
Adrian Vilaia despre „ce ar putea face poporul nostru atât de îngenuncheat și
atât de batjocorit de năvălitorii comuniști din răsărit, care acum ne luau tot
ce aveam mai scump, credinţa în Dumnezeu și întreaga bogăţie a pământului
românesc… În această discuţie nu era vorba de o organizaţie, ci de un dor ce
era al întregului popor român”. După arestare a fost dus la Securitatea din Dej,
unde a fost anchetat cu o violență ieșită din comun. Părintele însuși avea să
mărturisească faptul că zilele de 5-7 februarie 1949 au fost cele mai cumplite
din întreaga sa viață, lucru ce poate fi indirect confirmat prin numărul mare
de declarații de la anchetă, care se succed într-o perioadă foarte scurtă de
timp. Caracterizarea pe care i-o fac anchetatorii este următoarea: „fire
liniștită, mistică, nesincer în declaraţii”. Ca linii de bază, se pare că părintele
ar fi fost implicat, în iunie 1948, într-o încercare a unor legionari de a afla
prin el numărul și numele deținuților închiși la penitenciarul Gherla în acea
perioadă. Ulterior îndeplinirii acestei sarcini, el ar fi contribuit și la ajutorarea
lor, prin mijloacele ce îi stăteau la îndemână. Totodată, a fost acuzat că în cursul
anului 1948 a primit de la Cluj sarcina de a reorganiza mișcarea legionară din
judeţul Someș, contactând în acest sens diverși cunoscuţi din Gherla și Dej.
Pe 11 octombrie 1949, prin sentinţa nr. 1557, Tribunalul Militar Cluj în frunte
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cu col. mag. Vasile Vlasu l-a condamnat la „zece ani temniţă grea, cinci ani
degradare civică și confiscarea averii pentru crima de uneltire contra ordinii
sociale”. După respingerea recursului, părintele a fost dus la închisoarea de
la Aiud, unde și-a ispășit întreaga pedeapsă. Despre perioada de detenție nu
avem prea multe informații din dosarele penale ale părintelui, decât unele
mărturii consemnate de informatori în perioada de libertate. Astfel, o notă
foarte interesantă a informatorului Stănescu, din ianuarie 1976, ne relatează
cuvintele părintelui: „Eu am fost la Aiud, unde m-am îmbolnăvit de plămâni,
boală de care sufăr și acum. Am scăpat datorită unui regim special încuviințat
celor bolnavi cu plămânii: pâine 750 gr. și lapte zilnic. […] Ieșeam la plimbare
în curte și acolo un deținut Pop din Teiuș, care era închis de mai multă vreme, a
cerut comandantului închisorii să-i dea și lui un regim mai bun de alimentație
deoarece suferă de ulcer la stomac. Comandatul nu a vrut să-i aprobe, ci i-a
zis că e foarte ușor să scape de boală. Când iese la plimbare, să meargă la zona
interzisă și să se urce peste sârmă, soldatul de pază o să-l vadă, o să tragă
cu arma și atunci va scăpa de boală. Deținutul Pop, cu un calm desăvârșit, a
trecut în zonă și soldatul de pe zid a țintit și a tras drept în inimă 6 cartușe
omorându-l pe loc. Atunci toți deținuții au strigat și au bătut în uși de s-a auzit
și în oraș. Aceasta a fost în 1956 sau 1957”.
După expirarea pedepsei, în loc să fie eliberat, părintele a primit o nouă
condamnare administrativă de 4 ani, prin Ordinul MAI nr. 10. 041 din 10
ianuarie 1959, pentru că „în timpul detenției a manifestat fanatism”. După
o scurtă trecere prin Jilava, părintele Gavril Zob a fost dus în lagărul de la
Culmea (în februarie 1959), fiind mutat apoi la Periprava (octombrie 1959)
de unde a și fost eliberat. Continuând nota citată anterior, același informator
notează discuția cu părintele: „Eu pe urmă puțin refăcut, am fost dus la
Periprava, unde erau în aer liber și am lucrat la trestie și la grădinărit. Ceea
ce m-a ajutat aici a fost pachetul de acasă pe care-l primeam și aerul. Pe noi
cari eram bolnavi nici nu ne prea zoreau așa tare la lucru. Mai erau și între
paznici oameni cumsecade. Vorbitor însă nu am avut deoarece pentru noi nu
se admitea. Sufăr și acum cu plămânii însă cu multă grijă și medicamente, o
duc așa, Dumnezeu știe până când”. Referitor la experiența cruntă a detenției
părintele avea să vorbească mai târziu în cuvinte calde și frumoase, într-o
scrisoare adresată unui fost coleg de suferință și interceptată de Securitate.
Citind-o, se poate vedea că părintele reușise să înțeleagă rostul durei sale
experiențe și să scoată din ea roade duhovnicești pe măsură, neavând regrete
pentru lungii ani în care fusese închis: „Prietenia noastră a fost și cred că mai
este curată, trainică și sinceră. Trebuie să ne silim să o putem păstra și în viitor.
Pentru mine închisoarea și suferințele de acolo mi-au fost de mare folos. Poate
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au fost chiar necesare. Închisoarea pentru mine a fost prima lovitură pe care
am primit-o în moalele capului, după care scuturându-mă ca după o toropeală
mi-am dat seama că am început o nouă viață. Într-adevăr, atunci a început
cea mai utilă parte a vieții mele spirituale. […] Suferințele și necazurile mi-au
limpezit firea foarte mult”.
A fost eliberat din lagărul de la Periprava (cu semnătura comandantului
Ion Ficior) la 29 ianuarie 1963, reîntorcându-se la Gherla. Din cauza faptului
că încă se afla sub condamnarea de degradare civică, a fost nevoit să se angajeze
ca manipulant la Combinatul de celuloză și hârtie din Dej, unde a lucrat până
în anul 1964. Până la urmă, mai ales în urma insistențelor Episcopului Teofil
Herineanu la Departamentul Cultelor, la data de 1 martie 1964 a fost reîncadrat
în cler, fiind numit preot paroh în satul Hășdate din apropiere de Gherla, cu
filiile Silivaș și Iclozel. A lucrat aici cu neobosită râvnă pastorală și misionară,
lucru confirmat nu doar de rapoartele sale de activitate, ci și de mărturiile
aflate în dosarele Securității. Din cele dintâi spicuim: „Cu regularitate am făcut
Liturghii în toate duminicile, vecernii, iar după vecernii am făcut cateheză
[…], am vizitat bolnavii și credincioșii” (1966). În ceea ce privește dosarele,
trebuie să menționăm că Securitatea l-a „luat în primire” pe părintele cu multă
„conștiinciozitate” încă din primele zile de după eliberarea sa, urmărindu-l
susținut până la căderea regimului. Dintr-un plan de măsuri în privința lui,
notăm: „În parohia Silivaș unde cel în cauză își desfășoară activitatea, va fi
supravegheat cu agentul «Oniga» care ne va informa despre comportarea ce
o are, dacă nu cumva atrage la biserică copii pentru catehizare, ce procedee
folosește”. Sau: „Informatorii vor fi instruiți să urmărească cum ține slujbele și
ce afirmații face în cadrul predicilor pe care le ține”.
În ciuda suferinței grele ce îl marca („sus-numitul este plin de reumatism
ca urmare a anilor petrecuți în închisoare și mai ales la Jilava”), părintele a dat
dovadă de o hărnicie ieșită din comun pentru a putea să ridice o nouă biserică
la Hășdate, mai ales în condițiile acelor vremuri și a situației sale de fost
deținut politic. O notă dată de informatorul Rebreanu descrie cu prisosință
eforturile sale, încheindu-se totodată cu tâlc: „Mi-a povestit despre situația
în care se găsește cu biserica din Hășdate, adică: îi trebuie încă bani ca să o
poată termina. A relatat că aleargă pe la toți prietenii și pe la toate episcopiile
din țară după ajutoare și le obține. A fost la Craiova, Pitești, Curtea de Argeș,
București, Iași, Galați, Bacău etc. Prietenii a zis că-i are încă de la teologie din
tinerețe de la Sibiu și de la a doua facultate de prin Aiud etc”.
Pe lângă eforturile sale în zidirea bisericii, vedem în aceste ultime cuvinte
ale părintelui abilitatea sa de a gestiona situația lui specială. Perfect conștient
de faptul că este urmărit de Securitate, părintele Zob era foarte prudent și
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atent în afirmații, în așa fel încât din marea majoritate a notelor nu se poate
distinge care era atitudinea sa de fapt. Își cunoștea probabil și informatorii
(cel puțin pe o parte dintre ei), astfel că știa ce și cum să vorbească pentru
a nu atrage suspiciunea organelor de stat. „Dar ce spuneți despre Vietnam
și restul?”, îl întreabă la un moment dat informatorul Relu. „Auzi dragă,”
răspunde părintele, simțind evident provocarea, „e bine ca în treburile altora
să nu ne amestecăm”. Mai mult, fără a face niciun compromis față de atitudinea
sa anti-comunistă, părintele a știut să speculeze aspectele pozitive ale politicii
statului, mai ales din perioada de relaxare de la sfârșitul anilor `60, și să câștige
într-o oarecare măsură încrederea organelor de securitate. Astfel, lăudând
neintervenţia și protestul României față de invadarea Cehoslovaciei de către
armatele sovietice în 1968, părintele reușește chiar să-și pună într-o imagine
pozitivă criticile la adresa URSS: „În continuare a spus că orice imperiu forțat
condus sub teroare, frică și cu idei extremiste, nu va dăinui, că imperiul
roman dacă n-a fost puternic și tot s-a prăbușit, așa că și politica rușilor care
se menține numai cu forța, va avea un sfârșit”. În același context se realizează
și reabilitarea judecătorească a părintelui de sub efectele condamnării sale, în
urma unei cereri depuse de el la judecătoria Dej, prin sentința nr. 221 din 26
martie 1970.
Dincolo însă de această scurtă perioadă, atitudinea Securității față de
părintele a fost una de suspiciune continuă și de urmărire asiduă. În cea mai
mare parte, la rândul său, părintele și-a ținut garda sus și a fost cu multă atenție
la orice încercare de atragere a sa în capcană. „Sursa a încercat să abordeze o
discuție pe temă politică, ” spune la un moment dat informatorul Popovici,
„dar susnumitul a răspuns că politica sa este Biserica, prin care încearcă să
unească oamenii pentru înțelegere, iubire și pace, aceasta făcându-o cu mult
zel. Aducându-i aminte când a fost cu sursa în Jilava – susnumitul a replicat că
a și uitat de parcă nici n-ar fi fost acolo”. Într-adevăr, informatorul Popovici,
prin faptul că îi fusese coleg de detenție, a reușit să îi câștige în mare măsură
încrederea, constituind una din cele mai importante surse de informații ale
Securității în privința lui. Mai târziu, când era deja la Gherla, părintele avea
să se deschidă mai mult decât era cazul în fața acestui informator, dând note
potențial primejdioase: „Privitor la libertatea cuvântului a dat exemplu pe
numitul preot Calciu Dumitreasa, care în opinia sa este nevinovat, închis –
dar că se fac presiuni asupra guvernului român din exterior pentru eliberarea
sa și că precis va fi apoi expulzat din țară. Așa stau lucrurile, dar trebuie să
tăcem ca și cum nu le-am ști. Mai ascultă și d-ta (către sursă) posturile de
radio străine și vei afla multe pe care nici noi nu le știm – dar să fii atent cu
cine discuți – om de încredere – așa cum suntem noi – fii atent”.
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Tot de la informatorul Popovici ne vine și o serie de note interesante din
perioada când părintele era paroh la Hășdate, care arată nu numai abilitatea
acestuia de a se insinua, ci și adevărata obsesie dezvoltată de Securitate față de
problema educației religioase a copiilor. Astfel, într-o notă din 12 octombrie
1971 citim: „Pentru a crea o legătură mai apropiată – încredere reciprocă,
sursa a introdus pe fiul său pentru ore de religie – pe care preotul în cauză
le predă în propria sa casă”. Urmează o altă notă din 20 octombrie: „Printre
probleme, numitul Zob a afirmat necesitatea educației creștinești la copii, în
sensul că preoții romano-catolici fac această educație în cadrul bisericii lor și
că ar fi necesar să se facă și în bisericile ortodoxe din țară. La aceasta, sursa
i-a dat perfectă dreptate. În continuare, numitul Zob Gavril a mai afirmat că
acest lucru este foarte posibil și mai ales pentru motivul că a primit o adresă
de la episcopie în care se cerea numărul copiilor ce (aproximativ) ar putea
frecventa cursurile de educație cetățenească pentru a cere catehismul copiilor.
În acest sens sursa a cerut să fie mai explicit. I-a răspuns că începând cu 01. 01.
1972, speră ca în cadrul școlilor să se introducă o nouă disciplină (nu religie),
respectiv ore de educație cetățenească (cum a fost pe vremuri) în care ore să
se facă cu copiii educație religioasă. Bineînțeles că sursa a aprobat și a susținut
un asemenea «gând bun pentru copii» și s-a despărțit de numitul Zob, nu mai
repede de a-l întreba dacă «dânsul» ar fi unul dintre educatorii religioși, la
care numitul Zob a răspuns că «cu toată inima va face orice pentru educarea
sănătoasă a copiilor.»” Interesul Securității pentru subiect este dovedit de
faptul că întreg paragraful este subliniat cu roșu. Informatorului i se trasează
și sarcini specifice: „Să aprofundeze discuțiile referitor la problema educării
religioase a școlarilor și ce face concret în acest sens, inclusiv dacă influențează
credincioșii în această direcție”.
Cu toate acestea, activitatea misionară și catehetică a părintelui a fost
recompensată de autoritățile bisericești, în ciuda contextului nefavorabil,
părintele fiind hirotesit iconom în 1970 și iconom stavrofor în 1974. La 1
februarie 1976 este transferat la vechea sa parohie din Gherla, devenită Gherla
II. Ultima perioadă a vieții sale este strâns legată de această parohie, părintele
luptând din răsputeri pentru a construi așa-numita „biserică din parc”, o
adevărată încununare a activității sale pastorale. Supravegheat de Securitate cu
aceeași asiduitate demnă de o cauză mai bună, în dosarele sale putem urmări
în detaliu eforturile depuse de părintele pentru a-și duce visul la bun sfârșit,
cât și obstacolele (dinăuntru și din afară) pe care a trebuit să le depășească.
E într-adevăr remarcabilă abnegația și perseverența lui, de ani de zile, cât și
faptul că a putut construi două biserici, din statutul de fost deținut politic și în
condițiile de atunci, fără a face niciun compromis în relația sa cu Securitatea
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sau cu organele de stat. Despre toate acestea dăm doar o notă ilustrativă a
aceluiași informator Popovici: „Sus-numitul este supărat și are insomnii din
cauză că biserica unde slujește se dărâmă, bani trebuincioși pentru a începe
construcția unei biserici noi nici nu sunt, iar de la stat primește foarte puțin,
așa că din această cauză este supărat. Supărarea sa este compensată prin aceea
că […] tineri, elevi studenți, muncitori etc. vin fără să se ascundă la biserică și
vin în număr mare, biserica actuală fiind neîncăpătoare și de aceea ne trebuie
una mai mare – speră ca statul să vină cu o contribuție mai mare pentru
construcția bisericii noi”. Din toate notele acestea din dosare legate de anii
’80, putem spune fără ezitare că întreaga bătrânețe a părintelui a fost pusă ca o
jertfă la temelia acestei „Biserici din Parc”, pe care a reușit să o vadă terminată.
În ciuda vârstei sale înaintate (peste 70 de ani), era încă urmărit și văzut ca un
element periculos. Ultimul dosar de urmărire i-a fost deschis de Securitate în
25 iunie 1989, fiind închis în… 10 decembrie 1991 (!). În prezentarea prin care
se arată necesitatea urmării, citim: „din datele pe care le deținem în prezent
rezultă că poartă o vastă corespondență cu diverse persoane din țară, unii
foști colegi de școală sau cu care a fost în închisoare. […] Este deosebit de abil,
subtil și prudent în afirmații. Datorită profesiei pe care o are se bucură în oraș
de popularitate, are multe relații pe care le poate influența”.
După căderea comunismului a fost primul preot care a făcut o slujbă
religioasă într-o închisoare românească, la Gherla, de Sărbătoarea Învierii
Domnului din anul 1990. În anul 1991 s-a pensionat. În 1993 a murit preoteasa
Draga iar el, rămânând văduv, s-a mutat la Cluj. Cu ocazia sfințirii Bisericii
din Parc, pe 15 septembrie 1996, IPS Bartolomeu Anania i-a acordat cea mai
înaltă distincție bisericească: Crucea Patriarhală. A murit un an mai târziu, pe
31 august 1997. În anul 2015 a fost desemnat cetățean de onoare al orașului
Gherla.
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