PREOŢI GRECO-CATOLICI
Preotul Olimpiu Busoi, protop al Blajului, a fost arestat în octombrie 1948 şi a rămas mai mulţi ani
în temniţele comuniste. Fiica sa, Olimpia Busoi, ca studentă la Universitatea din Cluj, a fost eliminată
temporar, fiind acuzată că este agent al Vaticanului printre studenţi. După absolvire, a devenit psiholog la
Arad. A suferit toată viaţa pentru atitudinea ei curajoasă de creştină greco-catolică.
Preotul Gavril Buzaş din Dieceza Oradiei a trecut şi el prin temniţele comuniste.
Remus Cătană, preot din Sibiu, a trecut prin închisorile comuniste. Preotul Vasile Cătană din
Sibiu a fost arestat de către comunişti. Emil Cătărig, preot din Năsăud, a fost închis timp de şapte ani.
Preotul Augustin Câmpeanu, paroh în Ileanda Mare, născut în 1913 la Terpiu, judeţul Cluj, a
fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj, prin sentinţa 400/1959, la cinci ani de închisoare, fiindcă luând cunoştinţă de memoriul episcopului dr. Al. Rusu prin care, în septembrie 1956, împreună cu preoţii
greco-catolici Bochiş Alexandru, Augustin Prunduş, Ioan Chezan, cerea guvernului comunist libertate
pentru Biserica Română Unită - a trecut la întocmirea de cereri şi memorii în favoarea reînfiinţării
cultului greco-catolic.
S-a eliberat în 1964.
Preotul Teodor Cernucan din oraşul Bistriţa a funcţionat din 1937 în satul natal Zalha, judeţul
Someş, până la arestarea sa, în 24 iunie 1948. A fost reţinut în beciurile Securităţii din Dej şi maltratat.
Comandant era un croitor cu grad de colonel, cu numele Briceag. Aici a fost bătut cu un par de către un
plutonier cu numele Sarto, din Ocna Dejului şi de către ţiganul Deuţ din Dej. A fost bătut până a semnat
toate cele ce au voit anchetatorii pentru a-l putea condamna. Mutat la Penitenciarul Dej, a fost înfometat
sălbatic. Anchetator i-a fost un locotenent cu numele Vaida, care l-a ameninţat că, de nu va recunoaşte
declaraţia dată la Securitate, îl trimite iarăşi acolo, pentru a o semna din nou. Motivul arestării: o colectă
de alimente şi bani făcută în biserică, pentru profesorii de Teologie şi canonicii de la Cluj. Colecta a fost
dusă la Cluj de un teolog, Ciprian Snărăşan. La al doilea transport de alimente, clericul a fost arestat, iar
alimentele, confiscate.
După câteva luni, a fost transferat la Penitenciarul din Cluj pentru a fi judecat de Tribunalul
Militar din Cluj. A fost condamnat la cinci ani de închisoare corecţională şi confiscarea averii, pentru
delictul de uneltire împotriva ordinii sociale etc. Preşedintele Tribunalului a fost colonelul Vlasiu care,
ulterior, l-a condamnat la moarte pe Lucreţiu Pătrăşcanu. După ce a fost condamnat, a fost transferat la
Penitenciarul Aiud, împreună cu alţi deţinuţi, pentru executarea pedepsei. De aici a cerut să fie trimis la
Canalul Dunăre-Marea Neagră în 1949, unde a stat trei ani, până la moartea lui Stalin. După desfiinţarea
coloniilor de la Canal, a ajuns din nou la Aiud, unde a stat până în 24 iunie 1954, când a fost eliberat.
În baza condamnării Tribunalului Militar Cluj, i s-a confiscat tot ce a avut, cu tot inventarul agricol
şi gospodăresc, iar soţia şi copiii i-au fost scoşi din locuinţă. Prigoana a continuat pe toate căile asupra
familiei şi copiilor. Ca şi când nu ar fi fost de ajuns suferinţele îndurate de preot vreme de cinci ani, au
suferit şi copiii săi, persecutaţi pe linie şcolară.
Preotul Iosif Cherecheş, parohul Milaşului Mare, a trecut prin închisorile de la Lugoj şi Aiud.
Preotul Vasile Chiciudean a fost închis în temniţele comuniste.
Părintele Alexandru Chindriş, luptător neînfricat în slujba Bisericii Greco-Catolice Române şi a
Neamului, s-a născut în comuna Ieud, judeţul Maramureş. Şi-a făcut studiile primare în Sighetu-Marmaţiei, la
Liceul "Dragoş Vodă", după care a urmat Academia Teologică Unită din Gherla, absolvind-o în 1935.
După hirotonie, a fost preot în Fereşti, unde credincioşii, determinaţi de preotul Nuţu Podrea, au
părăsit, în parte, unirea. Prin activitatea sa pastorală, părintele Chindriş a readus credincioşii la unirea cu
Roma.
După şase ani a fost transferat în comuna Iapa, judeţul Satu Mare. Aici preotul Munteanu îi
momea pe credincioşi să treacă la Ortodoxie, făgăduindu-le servicii sigure şi venituri... însă părintele
Chindriş a reuşit să menţină unitatea comunităţii greco-catolice din sat.
Sub vremelnica ocupaţie horthystă, i-a sprijinit pe credincioşii săi, supuşi atâtor umilinţe.
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Când, în februarie - martie 1945, avocatul Ioan Odoviciuc - curator al Episcopiei Ortodoxe a
Maramureşului, devenit agentul politicii sovietice, a cerut unirea Maramureşului românesc voievodal cu
Ucraina sovietică, părintele Alexandru Chindriş a predicat împotriva acestei uneltiri şi, împreună cu alţi
intelectuali români: profesor Ion Bilţiu Dăncuş, avocat dr. Grigore Bota, profesor Vasile Paul, Ioan Iepure,
Grigore Balea ş.a., a compus şi răspândit prin sate manifeste împotriva acelei ticăloşii.
Când, la Sighetu-Marmaţiei, evenimentele iau o întorsătură periculoasă, părintele Alexandru
Chindriş pleacă la Ieud, unde populaţia înarmată cu ce-a rămas în urma recentelor lupte de pe front, sub
conducerea preotului unit Ion Joldea Dunca, se pregătea să plece la Sighet, pentru a alunga proaspăta stăpânire
urcrainiană sovietică. Dar ministrul Lucreţiu Pătrăşcanu a obţinut de la guvernul sovietic asigurări că
Maramureşul rămâne parte integrantă a României.
Când, în decembrie 1948, guvernul comunist al lui Petru Groza a desfiinţat Biserica Română
Unită, părintele Alexandru Chindriş - după ce ţinu credincioşilor mai multe predici în care îi îndemna să
rămână în credinţa catolică strămoşească - urmărit de Securitate, s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, de unde
trimitea în satele maramureşene manifeste - lipite noaptea pe porţile ori pereţii caselor - prin care le cerea
credincioşilor să rămână statornici în unirea cu Roma. După cinci ani de refugiu în munţi, s-a
predat singur Securităţii, a fost judecat şi condamnat la ani grei de temniţă.
În acelaşi timp, soţia sa, Maria, a fost închisă pentru vina de a fi rămas statornică în credinţă.
În 1964, a fost pus în libertate. Ieşit din închisoare, şi-a reluat activitatea pastorală în
clandestinitate, reuşind să ţină legătura cu un număr considerabil de credincioşi români uniţi din oraşul
Satu Mare şi din satele vecine. Cu greu a fost angajat achizitor de legume şi fructe pentru
aprovizionarea aprozarelor din Satu Mare, unde i s-a stabilit domiciliul. De aici s-a pensionat.
Doamna preoteasă Maria Chindriş s-a angajat muncitoare la "Avicola" Satu Mare.
Preotul Ion Chindriş din parohia Suciu de Sus, Maramureş, a fost arestat în timp ce slujea la
Altar, în odăjdii de cult. Condamnat la patru ani de închisoare, a executat pedeapsa la Peninsula.
Părintele Vasile Chindriş (1905 - 1972), fondatorul revistei "Viaţa creştină", s-a născut în Ieud Maramureş din părinţii Ioan şi Nastasia, ţărani, fiind primul între cei şapte fraţi. Şi-a făcut studiile în Ieud,
apoi la Liceul "Dragoş-Vodă" din Sighetu-Marmaţiei şi la Seminarul teologic român unit din Gherla, pe
care l-a absolvit în 1930. A urmat şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii Cluj, perioadă
în care a lucrat ca pedagog la Căminul de ucenici din Calea Moţilor - Cluj. A absolvit de asemenea Seminarul
pedagogic universitar şi a fost hirotonit preot celib de episcopul Iuliu Hossu, apoi a fost numit profesor de
Religie la şcoli secundare şi primare din Cluj şi preot-ajutător la parohia V din Cluj. Înfiinţându-se în 1933
parohia VI din cartierele muncitoreşti "Iris" şi "Bulgaria", fu numit administratorul acesteia, înfrăţindu-se în
lipsuri şi suferinţă cu muncitorii credincioşi. în 15 ani a reuşit să facă un cartier cu străzi pietruite, apă,
canal, lumină electrică, şcoală primară, casă parohială şi în anul 1933, din martie până în octombrie, a zidit
biserica "Iris".
Înfiinţând propria sa tipografie, cu bani parţial împrumutaţi, din 1935 a scos "Clujul creştin" şi
"Viaţa creştină", săptămânal pentru popor, iar din 1940, calendarul "Viaţa creştină".
Horthyştii, în 1942, l-au prins pe stradă, i-au smuls barba, l-au bătut până l-au lăsat în nesimţire, de
unde, creştini de inimă, l-au dus acasă aproape mort. Părintele i-a iertat.
La o lecţie de religie, părintele Vasile Chidriş i-a atacat cu curaj pe opresorii horthyşti îngâmfaţi,
care au declarat că nici Dumnezeu nu poate opri armata lor, susţinând că Dumnezeu atotputernic îi va
domoli. Urmărit şi ameninţat cu moartea, a fost silit să se refugieze în Munţii Ţibleşului, unde, înfrăţit cu
partizanii români, s-a rugat pentru izbăvirea poporului român de sub stăpânirea hitleristo-horthystă.
Reîntors la Cluj după alungarea hitleriştilor de pe teritoriul României, părintele Vasile Chindriş a publicat
"Viaţa creştină" până în ianuarie 1948, când cenzura comunistă i-a interzis să o mai tipărească. Refuzând să
treacă la Ortodoxie în 1948, sub ameninţarea Securităţii, părintele Chidriş a plecat la Bucureşti, unde a fost
angajat funcţionar la biroul părintelui Iulian Stoicescu, prin intervenţia părintelui Gala Galaction, care îi era
vechi prieten. Aflându-se cu domiciliul în capitală, a legat trainice prietenii cu Tudor Arghezi şi cu părintele
G. Chiricuţă.
Reîntors la Cluj în 1950, şi-a căutat un serviciu, dar nimeni nu l-a angajat, aşa că s-a văzut silit să
plece din nou la Bucureşti, unde a desfăşurat o activitate pastorală clandestină.
În vara anului 1956 - ca să poată evalua numărul şi rezistenţa clerului şi a poporului român unit,
pentru ca apoi să lichideze Biserica Română Unită în întregime - guvernul comunist a cerut episcopilor
rămaşi în viaţă, aflaţi în tratament la Spitalul Gerota din Bucureşti, să certifice că mai există preoţi şi
credincioşi români uniţi, sub pretext că astfel s-ar putea acorda libertate Bisericii Române Unite.
În discuţia avută cu Ministrul Cultelor, prof. univ. Petre Constantinescu - Iaşi, părintele Vasile
Chindriş şi-a lua angajamentul să dovedească vechiului său "prieten" existenţa masivă a credincioşilor grecocatolici români. De aceea, reîntors la Cluj şi ajutat de un mare număr de credincioşi, a convocat o adunare
pentru duminica din 12 august 1956, în Piaţa Universităţii din Cluj. Peste 5000 de credincioşi s-au strâns
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în dimineaţa acelei duminici însorite şi, cu toate că părintele Chindriş, secondat de părintele Izidor Ghiurco
ş.a., a cerut credincioşilor să slujească Sfânta Liturghie în Cimitirul Central, masa credincioşilor a cerut
să se slujească pe scările Bisericii Piariştilor, ai cărei parohi, sub presiunea autorităţilor comuniste, n-au
deschis-o pentru uniţi, cum promiseseră în sâmbăta precedentă.
Îmbrăcat într-un felon alb, împodobit cu florile câmpului românesc, tivit pe alocuri cu tricolor
românesc, părintele Vasile Chindriş i-a întrebat în prealabil pe credincioşi, de ce religie sunt. O pădure de
braţe s-a înălţat la cer strigând: "Suntem români greco-catolici". A început Sfânta Liturghie. Nu se poate
descrie starea sufletească a celor ce au avut fericirea să participe la această înălţătoare Slujbă Divină.
În ochii tuturor apăruseră lacrimi şi feţele lor exprimau hotărârea de a se jertfi pentru apărarea credinţei
catolice. La ectenia "Pentru Preafericitul părintele nostru papa Pius al XH-lea, pentru înalţi Prea Sfinţiţii
noştri arhierei: Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan...." lumea a izbucnit în planşete de bucurie.
După citirea Sfintei Evanghelii, părintele Vasile Chindriş a arătat scopul acelei Sfinte Litrughii:
dovedirea existenţei credincioşilor români uniţi, la opt ani de la interzicerea practicării cultului grecocatolic, în scopul acordării libertăţii Bisericii Române Unite. Luând broşura "Lenin despre religie",
părintele Vasile Chindriş s-a adresat credincioşilor: "Iubiţi credincioşi, iertaţi-mă, pentru că nouă
preoţilor, nu ne este permis să umblăm cu astfel de cărţi, dar trebuie să vă arăt că până şi Lenin a cerut
respectarea convingerilor religioase ale oamenilor, nu fără a le combate ştiinţific. A explicat textul Sfintei
Evanghelii şi i-a încurajat pe cei prezenţi să rămână statornici în credinţă. A urmat desfăşurarea restului
Sfintei Liturghii sub supravegherea securiştilor civili, prezenţi deja în număr mare. La sfârşit s-a semnat
memoriul şi tabelele adresate guvernului pentru acordarea libertăţii Bisericii Române Unite, timp în care sa intonat şi cântat imnul: "Creştin sunt din leagăn şi ţin cu tărie credinţa străbună primită-n botez....
Creştin sunt şi una Biserica Romei e Maica cea sfântă ce-o am pe Pământ..." şi "Sub Cruce ne strângem,
cu Crucea ne-nchinăm ...".
S-au înregistrat mii de semnături pe tabele. După îndepărtarea de la locul Sfintei Liturghii, agenţii
Securităţii au trecut la arestarea unora dintre preoţii şi credincioşii organizatori ai acestei "manifestaţii
reacţionare". Seara au fost ridicaţi ceilalţi preoţi şi credincioşi, bănuiţi că ar fi co-autori ai acestei manifestaţii
religioase: P. S. S. episcopul dr. Ioan Chertes, judecătorul Vasile Fărcaş. Memoriul cu semnăturile a fost dus
la Bucureşti de către judecătorul Mihai Berindean, atunci "muncitor", căci era condamnat politic şi
încadrat ca muncitor, însoţit şi de alţi "tovarăşi", muncitori adevăraţi şi creştini în acelaşi timp. Însă
Ministerul Cultelor nu a acordat nici o importanţă documentelor prezentate.
A urmat procesul, care s-a desfăşurat la Cluj. Tribunalul Militar l-a condamnat pe părintele Vasile
Chindriş la şapte ani de închisoare grea, iar pe ceilalţi preoţi şi credincioşi, la ani mulţi de temniţă grea.
Episcopul dr. Alexandru Rusu, considerat ca iniţiatorul acestei acţiuni, a fost condamnat la muncă silnică pe
viaţă.
După suferinţe îndurate cu resemnare în închisoare, eliberat în 1964, i se fixează «domiciliu ales»1
în Bucureşti. Îşi reia activitatea pastorală, săvârşind zilnic Sfânta Liturghie prin casele unor credincioşi
bucureşteni curajoşi, inclusiv ortodocşi, cununând şi botezând în taina.
Reîntors apoi la Cluj, şi-a continuat activitatea pastorală. Pentru faptul că în 1967 a săvârşit slujba
învierii Domnului în locuinţa sa din str. Eroilor 10, Cluj, împreună cu preotul Ieronim Şuşman, cei doi
preoţi au fost arestaţi şi condamnaţi de Tribunalul Militar Cluj la trei ani de închisoare.
Ieşit din închisoare, pentru a se întreţine, pleacă la Bucureşti, devenind însoţitorul scriitorului şi
criticului literar Ion Chinezu.
Paralizat, este adus de sora sa, Pia, la Cluj, unde moare şi este îngropat în ziua de Sfânta Maria Mare
(15 august 1972), fiind prohodit clandestin de părinţii Nicolae Pura, Iustin Sabău şi dr. Augustin Prunduş,
în prezenţa unui număr mare de credincioşi. În faţa mormântului, în Cimitirul Central din Cluj, şi-a ridicat
din mulţime glasul părintele Ioan Miclea: "Aceasta este porunca Mea să vă iubiţi unii pe alţii, precum vam iubit şi Eu pe voi... De vă urăşte lumea pe voi, să ştiţi că pe Mine M-au urât mai înainte decât pe voi.
Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni... Eu sunt păstorul cel bun care îşi pune sufletul său
pentru oile sale..." Şi a încheiat: "Iată chipul păstorului bun pe care însuşi Dumnezeu l-a desemnat.
Adormitul în Domnul nu L-a pierdut din vedere niciodată, nici o clipă, ci s-a străduit să-l imite şi cred că
în strădania sa a reuşit...."
Preotul călugăr Cornel Chira din Boj, judeţul Hunedoara, a fost închis prima dată la Sibiu, în 1949
timp de un an, iar a doua oară la Malmaison în Bucureşti, unde a şi murit, fiind îngropat la Cimitirul Jilava,
alături de alţi 2000 de deţinuţi politici. Aceste date au fost aflate de la preotul ortodox paroh la Jilava, care a
preferat să rămână în sat zece ani pentru a identifica morţii ce erau aduşi din puşcărie, şi să-i înscrie pe o
schemă secretă, după certificatul de deces ce-l pretindea de la miliţieni, pentru a localiza astfel mormintele
celor îngropaţi, spre a anunţa în secret familiile acestora.
1

Autorităţile comuniste cereau acelor deţinuţi cărora li se stabilea domiciliu forţat, să-şi aleagă un domiciliu, dar acolo unde au hotărât ele
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Părintele Emil Puni a aflat de la acel preot ortodox - căruia nu i-a putut afla numele - unde se află
mormântul părintelui Chira. Părintele Puni a adus un gropar şi, ajutat de preotul Marcelin Hag2, l-a mutat în
Cimitirul Belu Catolic.
Preotul Iosif Chirvai din Amaţi, judeţul Satu Mare, a trecut pe la Securitatea Cluj şi de acolo a fost
mutat la Gherla. A murit în penitenciar.
Preotul Ioan Chiş din Bistriţa-Năsăud a trecut prin temniţele comuniste.
Părintele Florian Chişbora din Dieceza Unită a Oradiei a refuzat să treacă la ortodocşi; prin
urmare a fost arestat, întemniţat la Oradea, lăsat acasă cu domiciliu forţat şi angajat la diferite
întreprinderi din Oradea, ca muncitor necalificat. A trăit o viaţă preoţească exemplară, activând în
clandestinitate. Predica sa ţinută la înmormântarea părintelui Ioniţă Pelle, a fost una dintre dovezile de
mărturisitor neînfricat al credinţei catolice româneşti.
Părintele Ioan Chişiu, preot din judeţul Bistriţa, a fost închis la Securitate şi de acolo trimis
la Gherla.
Preotul Graţian Chişiu, paroh al localităţii Valea lui Mihai - Bihor, arestat în 1956, a fost
condamnat la patru ani de închisoare.
Iuliu Chita, preot din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost arestat şi trimis la Peninsula - Canal.
Părintele Liviu Ciaca, născut în comuna Geaca, judeţul Cluj, a fost închis 15 ani în temniţele şi
lagărele de exterminare comuniste de la Aiud, Baia Sprie (mina de plumb), Canal. Aflat într-o celulă cu Prea
Sfinţitul episcop Iuliu Hirţea, a fost hirotonit preot.
Preotul Aurel Cioara din Cehu Silvaniei a fost arestat şi a dispărut prin închisorile comuniste.
Părintele Ilarion Cocora din satul Lemniu, judeţul Sălaj, fost paroh greco-catolic în parohia Suciul
de Sus, protopopiatul Tg. Lăpuş, judeţul Maramureş, îşi aminteşte: "In 24 octombrie am celebrat ultima
Sfântă Liturghie. În 25 octombrie am călătorit la Dej, şi în Tg. Lăpuş am fost oprit de epitropul Dionisie
Gog, care m-a invitat la prefectură pentru a semna trecerea la Ortodoxie. Am refuzat şi am plecat la Dej.
In 26 octombrie, parohia greco-catolică Lăpuşul Românesc a ajuns la un conflict grav cu Partidul
Comunist şi cu Securitatea; în urma acestui conflict, s-au luat măsuri severe, ferme, pentru arestarea
preoţilor greco-catolici, care n-au acceptat aderarea la Ortodoxie. În consecinţă, preotul ortodox din Suciul
de Sus mi-a scris că dacă nu accept aderarea să nu mă reîntorc la parohie. Hotărârea mea a rămas
neschimbată şi parohia mi-a fost ocupată chiar de către Dionisie Gog, care a stat acolo până în 1952".
Părintele Ilie Constantin din Reşiţa a fost preot în comuna Târnova, judeţul Caraş-Severin între anii
1929-1948, unde a zidit din temelie biserica.
In anul 1948 a fost percheziţionat de Miliţie de nenumărate ori. Spre a nu fi prins, s-a ascuns pe la
vecini şi în pădure timp de trei luni, dar în noiembrie 1948, din cauza frigului, s-a predat şi a fost condamnat de
Tribunalul Oraviţa la şase luni de închisoare, din care a executat trei luni - una la Oraviţa şi două luni la
Timişoara. L-a ajutat soţia sa, cu o declaraţie falsă, potrivit căreia părintele a trecut la ortodocşi.
S-a angajat la Reşiţa, dar în 1950 a fost concediat. Doi ani a lucrat în construcţii la Braşov, oraşul
Stalin pe atunci.
În 1957 s-a întors la Fabrica Reşiţa, lucrând împreună cu ţiganii la căratul fierului vechi. În 1960 s-a
pensionat.
Ioan Constantinescu, preot din Agnita, judeţul Sibiu, a trecut prin închisorile comuniste.
Preotul Aurel Cosma a trecut prin temniţele comuniste.
Părintele George Adrian Costin3, astăzi pensionar în Baia Mare, a fost preot paroh greco-catolic în
Chiuzbaia. Când i s-a cerut să-şi trădeze credinţa în care a crescut, nişte ciobani dintre credincioşii săi l2

Părintele Hag i-a fost superior părintelui Chira, pe când acesta era învăţător la Sulina.
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au dus în munţi, pentru a-l scăpa de urmăritori. Intr-o noapte, coborând după provizii şi pentru a-şi vedea
soţia, a fost arestat.
Vrând să-l apere, soţia sa a fost îmbrâncită şi a căzut, lovindu-se cu capul de pat; a rămas
inconştientă, paralizată, timp de aproape şase luni.
Anchetat la Securitatea din Satu Mare, pălmuit, închis într-o celulă întunecoasă şi foarte mică, i s-a
cerut să treacă la ortodocşi. A refuzat. A rămas în acea celulă opt luni, singur, fără aerisire, fără soare şi
complet izolat de exterior. Hrana de acolo nu se putea mânca.
Vara a fost dus la Canal, la încărcat vagoane cu piatră şi cu nisip; fiind slăbit şi neputând realiza
norma, a fost de două ori bătut aşa încât nu s-a mai putut ridica de jos. În tot acest timp, nu a fost judecat.
În perioada detenţiei a slăbit 50 de kg.
În momentul arestării, fiica preotului era elevă la Şcoala pedagogică de fete din Satu Mare; a fost dată
afară, când mai avea trei luni până să termine şcoala, spunându-i-se: "Copiii criminalilor nu au ce căuta în
şcoala noastră! Fă-ţi bagajul şi pleacă!"
Era în acelaşi timp şi elevă la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din localitate, secţia
Pian şi Canto.
La plecarea din şcoală, a fost condusă de toţi elevii săi, din clasele mici (cărora le preda în orele de
practică), de către colegi şi colege, de către unii profesori, care au îndrăznit. Când era deja în tren, toţi
strigau: «Adio! Curaj! Te iubim!», dar miliţienii au format un lanţ pentru a nu le permite să se apropie de
tren.
A trăit vânzând zestrea ce i-a fost pregătită, precum şi toate animalele din gospodărie. Preotul ortodox
Stiru, trimis în locul tatălui său, le-a acordat o singură cameră. Au urmat ani de umilinţe, privaţiuni şi
suferinţe ce nu se pot descrie.
Înaintea Crăciunului, pentru a-i face o bucurie mamei sale, a confecţionat felicitări şi plicuri, iar
pentru a le putea vinde, s-a deghizat în cerşetoare; a câştigat atâta ca să-i cumpere o pereche de cizme
mamei sale.
Preotul Nicolae Cotoţiu, din Ariniş - Maramureş, a trecut prin temniţele comuniste.
Despre preotul Gheorghe Covoran, absolvent al Academiei Teologice din Blaj, fost paroh la biserica
Brâncoveanu din Făgăraş până în octombrie 1948, când a fost scos din activitatea preoţească, fiindcă a
refuzat trecerea la Ortodoxie, mărturiseşte doamna Maria Covoran din Făgăraş: "După această dată, a fost
hărţuit mereu de Securitate (audiat şi maltratat) în beciurile acesteia, pentru a-l determina să treacă la
cultul ortodox, însă nu şi-a părăsit credinţa. La data de 26. 05. 1950 a fost arestat şi dus la Canal, fără a fi
judecat, unde a fost reţinut până la data de 26. 06. 1951.
De la data de 1 septembrie 1948 până în 1 septembrie 1956, soţul meu nu a avut serviciu. In această
perioadă cât a fost reţinut, maltratat şi anchetat, a lucrat ca zilier, în condiţii grele, pentru întreţinerea
familiei.
La data de 1 august 1956 s-a angajat ca muncitor la Făgăraş, unde a lucrat până la 10 aprilie 1957, când
i s-a desfăcut contractul de muncă, urmare a faptului că a fost arestat anterior. La data de 16 iunie 1957 s-a
angajat la Grupul de Şantiere Făgăraş, unde s-a calificat ca instalator mecanic şi a lucrat în condiţii grele până
în anul 1966, când s-a pensionat. La data de 15 decembrie 1979 a decedat.
In anul 1948, familia noastră a fost evacuată din casa parohială şi mutată într-o baracă. In anul 1950,
fetiţa noastră Olguţa Covoran care a terminat clasa a X-a nu a mai primit dreptul a se înscrie şi continua
şcoala, fiind nevoită să lucreze temporar diverse munci necalificate. In anul 1952, copilul nostru Dorin
Covoran a fost exmatriculat de la Facultatea de Drept Cluj, unde urma cursurile anului II. S-a angajat ca
muncitor. Persecuţiile s-au extins şi asupra mamei mele, Maria Strâmbu, văduvă, care a fost nevoită să-şi
părăsească locuinţa. "
Părintele Ion Crăciun din Luduş a fost hirotonit preot în clandestinitate în 1949, după ce şi-a terminat
studiile la Academia Teologică din Blaj. Lucra ca şi contabil la o întreprindere, dar desfăşura în acelaşi timp şi
o vie activitate pastorală. Arestat, a petrecut mai mulţi ani în temniţele comuniste. După eliberare, în 1964,
a continuat să propovăduiască credinţa creştină. A murit în 1988 la Luduş.
Preotul Ioan Crăciuneanu, născut la Iernut, judeţul Mureş, în 1890, a fost paroh la Feiurdeni,
judeţul Cluj, unde a clădit o biserică. în 1930 s-a transferat la Valea Lungă, judeţul Târnava Mare (azi
judeţul Alba), unde a păstorit 24 de ani.
3

În «Mărturisitori de după gratii», Cluj-Napoca 1995, apare ca preot ortodox, cu numele de Aurel Gheorghe Costin

5

In perioada războiului şi-a pierdut cei doi fii, unul prizonier la ruşi, căzut la Cotul Donului, altul la
Debrecen în 1944.
Începând cu 1947 a fost interogat şi maltratat în fiecare lună la Securitatea din Blaj. Pentru că nu a
trecut la Ortodoxie, în 1952 a rămas fără serviciu şi fără pensie. S-a mutat la una din fiice la Cluj, unde s-a
angajat ca profesor la Şcoala de orbi.
Măcinat de griji şi de tristeţe, a murit la Cluj, în 2 aprilie 1961.
Ioan Cristea, preot din Blaj, a fost arestat în octombrie 1948.
Preotul Gheorghe Cristescu, născut la Bucureşti în 1936, a fost condamnat la şase ani de
închisoare. A trecut prin Jilava şi Aiud.
Părintele Gheorghe Crişan, paroh în Bistriţa, a fost închis şi maltratat în timpul ocupaţiei horthyste.
Sub comunişti a fost mereu şicanat, lipsit de serviciu şi cu averea confiscată.
Preotul Ion Crişan a trecut prin temniţele comuniste.
Preotul Laurenţiu Vasile Crişan din Cluj-Napoca, a fost condamnat pentru «uneltire împotriva
ordinii sociale», potrivit sentinţei pe care o publicăm în continuare:
R.P.R. TRIBUNALUL MILITAR CLUJ, Dosar nr. 269/1959. Copie - Extras

Sentinţa Nr. 268.
Astăzi 9 iulie 1959 Tribunalul Militar Cluj s-a întrunit în şedinţa publică, în scop de a judeca pe
CRIŞAN VASILE LAURENŢIU, născut la 9 august 1928 în comuna Suatu, raionul Cluj, Reg. Cluj, fiul lui
Vasile şi Ana, necăsătorit, fără avere, nu a mai fost condamnat, pregătire şcolară bacalaureat, în prezent
deţinut în penitenciarul Cluj - Tribunal, învinuit pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de
art. 209 poz.2, lit. a CP. ÎN FAPT CRIŞAN V. LA URENŢIU se alătură în cursul anului 1954 grupului de
foşti călugări ce studiau diferite materiale teologice sub îndrumarea lui Prunduş Augustin şi Leon Man.
În toamna anului 1953 este examinat de Prunduş Augustin, iar în luna Mai 1956 se deplasează la
Curtea de Argeş pentru a fi hirotonit ca preot greco-catolic, clandestin, de către fostul episcop grecocatolic Iuliu Hossu. Inculpatul a participat la slujbele clandestine greco-catolice oficiate de către
Chindriş Vasile şi apoi de Prunduş Augustin. În toamna anului 1958, inculpatul se declară de acord cu
conţinutul scrisorilor instigatoare redactate de către Prunduş Augustin şi-1îndeamnăpe acesta sale
expedieze preotului ortodox Aştilean Vasile. În noaptea de 24/25 decembrie 1955, împreună cu alţi grecocatolici nereveniţi au cântat, printre alte cântece cu caracter religios, şi un cântec legionar scris de Radu
Demetrescu Gyr. Cu unanimitate de voturi făcând aplicaţiunea art. 209 pct. 2 lit. a CP. condamnă
inculpatul CRIŞAN V. LAURENŢIU la 5 (cinci) ani închisoare corecţională şi 4 (patru) ani interdicţie
corecţională pentru delictul de uneltire contra ordinei sociale. (....)
În baza articolului 463 C.J.M. i se comută în întregime detenţia preventivă de la data de 12 mai 1959.
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 09 iulie 1959. BAZA: Arhiva Ministerului Apărării Naţionale.
Părintele Simion Crişan (Crişănuţ) s-a născut în 1916 într-o familie de ţărani din Beldiu, judeţul
Alba (lângă Teiuş). A făcut studii teologice strălucite la Roma. A fost hirotonit preot în 1940. Reîntors în ţară,
a activat ca profesor în şcolile Blajului şi apoi profesor la Academia Teologică din Blaj.
Orator de înaltă ţinută şi duhovnic al mai multor familii din Blaj şi din alte oraşe (Uioara, Aiud), a
desfăşurat o activitate pastorală şi didactică rodnică, fiind iubit şi admirat de credincioşii de toate vârstele.
În lecţiile ţinute la Academia Teologică din Blaj, a căutat să încurajeze şi să îndrume viaţa tinerilor studenţi
teologi, întru apărarea Bisericii în faţa primejdiei comuniste. Articolele scrise de el, în presa vremii,
urmăreau aceeaşi ţintă.
A fost arestat în 1949 şi apoi din nou, în 1956. In perioada 1961 - 1962 a lucrat împreună cu părintele
Alexandru Raţiu, în aceeaşi brigadă de muncă silnică, în lagărul de exterminare Peninsula - Canal. Acolo el
încerca, pe cât posibil, să mai înveselească atmosfera şi de aceea, uneori, cânta. Întrucât avea o constituţie
fizică firavă, părintele Raţiu îl ajuta deseori să-şi îndeplinească norma, pentru a nu fi pedepsit.
In "Testamentul din Morgă", Remus Radina spune: "Părintele Crişan a fost cea mai proeminentă
personalitate greco-catolică de la Canal. El ne cita mereu cuvintele episcopului Ioan Suciu din cartea
«Eroism»: Dumnezeu ne va recunoaşte că suntem ai Săi, după rănile noastre. Vai tânărului care fuge de
răni. Şi Vinerea Mare sălăşluieşte în viaţa eroilor. "
In 1964 a fost eliberat. A lucrat ca agent sanitar. In 1973 a murit din cauza unui atac de inimă.
Preotul Teodor Crişan a fost arestat de către comunişti.
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Eusebiu Cutcan, fost preot greco-catolic în Titu-Colonie, judeţul Cluj, după ce a luat legătura cu
organizarea rezistenţei din Munţii Maramureşului, a fost arestat şi implicat în procesul Vaticanului din anul
1950/1951. A trecut prin Aiud, Gherla, minele de plumb Baia Sprie şi prin închisoarea de la Oradea.
Boris Danciul, născut la Cernăuţi în 1921, preot în Bucureşti, a fost condamnat la şase ani de
închisoare corecţională şi trimis la Aiud.
Preotul Ion David originar din Gura Văii, judeţul Braşov, paroh în Sărata, Făgăraş, urmărit pentru
legături cu partizanii, a murit împuşcat.
Părintele ieromonah Sabin Gavril Dăncuş, născut la 22 noiembrie 1930 în comuna Ieud - Maramureş,
a terminat şapte clase primare în satul natal, iar în iunie 1945 a fost primit în Mănăstirea Moisei din
Maramureş, de unde a plecat la Mănăstirea Bixad - Oaş, judeţul Satu Mare. Aici a intrat în noviciat şi,
paralel, a absolvit primele două clase liceale fără frecvenţă, la Liceul "M. Eminescu" din Satu Mare.
În toamna lui 1946 a întrerupt liceul, pentru că trebuia să lucreze la tipografia mănăstirii. În aprilie
1948 a depus voturile simple, după o lună de zile de exerciţii spirituale4.
Tot în aprilie 1948, securişti sosiţi cu un camion au înconjurat mănăstirea, au percheziţionat-o chilie cu
chilie şi, născocind acuza de port ilegal de armă, l-au arestat pe preotul Atanasie Maxim, provincialul
odinului bazilitan, pe părintele Gheorghe Marina stareţul mănăstirii Bixad, pe preotul Emil Iakay,
grădinarul mănăstirii şi pe fratele Pavel Petruţa. Conducerea mănăstirii a fost preluată de ieromonahul Leon
Bob.
La începutul lui octombrie 1948, două camioane cu securişti au înconjurat mănăstirea; a fost adunată
toată comunitatea călugărilor, aproximativ 40, în sala de mese şi securiştii au percheziţionat
totul, negăsind nimic compromiţător, însă un soldat a introdus pe neobservate un pistol rusesc în
buzunarul paltonului părintelui Leon Bob, agăţat în cuier şi, la o nouă percheziţie, l-au scos de acolo.
Părintele Leon Bob şi părintele Gavril Sălăgean au fost arestaţi, iar în locul lor l-au numit superior pe
clericul Lelea Dionisie. Numai că, în timp ce securiştii percheziţionau casa mănăstirii, ţăranii din sat au dat
alarma prin tragerea clopotului în dungă şi îndată mulţimea lor a apărut înarmată cu bâte, coase şi furci, în
curtea mănăstirii, silind armata să se retragă, îndată, ţăranii i-au îmbrăcat "oşeneşte" pe cei doi preoţi şi i-au
ascuns.
Marţi, 19 octombrie 1948, alte camioane cu securişti au ocupat pe la ora 2 noaptea mănăstirea, au
percheziţionat-o şi l-au arestat pe noul superior, preotul Dionisie Lelea, şi pe preotul Vincenţiu Pop, lăsând
mănăstirea fără nici un preot.
În 22 octombrie 1948, un ofiţer de la Securitate le-a adus în mănăstire un preot căsătorit, trecut la
ortodocşi, însă călugării au refuzat să participe la slujbele celebrate de acesta şi au plecat la casele lor.
Fratele Sabin şi fratele Partenie au plecat şi au ajuns în gara Sighet, unde i-au întâlnit pe părintele
Mihai Sălăgean, părintele Dordai şi părintele Damian Gaşpar, eliberaţi atunci de la Securitatea din
Sighet. Au încercat să reia Mănăstirea Moisei, de unde fuseseră arestaţi şi unde era acum instalat un
preot ortodox, care însă nu a cedat biserica mănăstirii, aşa că dânşii s-au văzut siliţi să facă slujbele în
capela casei. După patru zile, la 27 octombrie 1948, au părăsit cu toţii Mănăstirea Moisei, plecând
fiecare la casele lor. Părintele Dăncuş s-a întors la Ieud unde, împreună cu călugării Vasile Dordai şi
Damian Gaşpar organizau cu tinerii "cercuri de rugăciuni şi meditaţii" recitând Rozarul, Paraclisul,
ajutaţi şi de preoţii netrecuţi Ioan Dunca, Vasile Hotico, Gavril Gorzo, care făceau clandestin slujbe,
spovedeau şi cuminecau noaptea prin casele oamenilor care nu mergeau la biserică, unde oficia un singur
preot trecut la ortodocşi.
În 24 ianuarie 1949, armata a împânzit Ieudul şi a percheziţionat casă cu casă. Părintele Vasile Dordai
şi fratele Damian Gaşpar s-au ascuns într-o iesle, acoperiţi cu tuleie de porumb, însă vitele i-au descoperit;
spre norocul lor, soldaţii nu au intrat şi în grajd. A fost descoperit şi arestat atunci părintele Vasile Hotico.
În noaptea următoare, preoţii Ioan Dunca, Alexandru Chindriş-Sandri, Gavril Gorzo, Vasile Dordai şi fraţii
călugări Sabin Gavril Dăncuş şi Damian Gaşpar au plecat în munte, la oile lui Ioan Hotico, unde au rămas o
săptămână.
De aici, părintele Dordai şi fratele Damian au plecat acasă peste munte, la Lăpuş şi Dej, iar ceilalţi s-au
mutat la altă stână, unde au rămas două săptămâni, după care au revenit în sat, la Ieud.
Iarna au petrecut-o în cercuri de rugăciuni, meditaţii clandestine, mereu ascunşi de securiştii care-i
urmăreau. În primăvara lui 1949, cu binecuvântarea parohului Ieudului, părintele Ion-Joldea Dunca, urmărit
şi el, fratele Sabin Dăncuş s-a alăturat unui grup de trei partizani "fraţii Popşa" cu care a colindat pe la stânele
de oi, înarmaţi cu puşti; uneori dormeau pe la casele din Dragomireşti.
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Văzându-şi viaţa periclitată, fratele Sabin a revenit la Ieud şi apoi, în mai 1949, a plecat iarăşi pe la
stânele de oi.
Grupul de trei partizani a fost prins, unul dintre ei împuşcat, iar ceilalţi anchetaţi la Securitate, unde
l-au divulgat şi pe fratele Dăncuş, ca membru al grupului lor.
Impreună cu încă 14 ţărani, fugiţi şi ei, fratele Sabin a petrecut iarna într-o colibă din pădure. În 2
ianuarie 1950, cinci dintre ei au plecat după alimente în sat, însă Securitatea a înconjurat casa în care se aflau;
unul a fost împuşcat mortal, altul întins pe nişte lemne, a scăpat neobservat, doi au fost prinşi, iar al
cincilea, tatăl fratelui Sabin, rănit grav prin împuşcare; a fost abandonat în fundul grădinii, crezându-se că
este mort.
Astfel descoperiţi, cei rămaşi au părăsit coliba, dormind, iarna, sub cerul liber, până în 10 ianuarie
1950, când s-au văzut siliţi să se predea Miliţiei.
Au fost arestaţi, duşi la Securitatea din Dragomireşti, unde au fost bătuţi zile la rând, ca să spună
unde se ascunde preotul Dunca şi cât au stat cu Popşenii, dacă ştiu ofiţeri în grupul de partizani. De acolo,
fratele Dăncuş a fost dus la Securitatea Sighet, anchetat, transportat legat la ochi la Securitatea Oradea, din
nou anchetat, trimis apoi la Penitenciarul Oradea. Aici s-a întâlnit cu cei de la Mănăstirea Bixad: părintele
Arsenie, fraţii Irinah, Adrian, Gervasie, Longin, preotul Vasile Mare - secretarul episcopului dr. Al. Rusu de
la Baia Mare. Au sărbătorit împreună Crăciunul din 1950.
În 15 ianuarie 1951, toţi din grupul partizanilor Popşa - 25 la număr - au fost transferaţi la Tribunalul
Militar Cluj, unde la 13 martie 1951 a avut loc procesul grupului. Fratele Sabin Dăncuş a primit şase ani de
temniţă grea şi confiscarea averii. După două săptămâni au fost mutaţi la Gherla, unde comandantul Lazăr
era extrem de brutal. De aici, în iunie 1951, 120 de bărbaţi, între care şi fratele S. Dăncuş, au fost trimişi la
Canal - Poarta Albă, colonie cu 12.000 de deţinuţi politici, care săpau şi cărau pământ.
Având o condamnare de peste cinci ani, a fost transferat la colonia Peninsula "Valea Neagră", la spart
piatră şi la nivelări de pământ, în "brigada preoţilor", cu normă de muncă de trei ori mai mare decât a
celorlalţi deţinuţi. Aici se putea împărtăşi zilnic. I-a fost confesor părintele Ambruş. Desfiinţându-se
colonia de la Canal în august 1953, cei peste 12.000 de deţinuţi de la Peninsula au fost duşi la Aiud şi
la Gherla. În martie 1954 părintele Sabin şi alţii găsiţi apţi de muncă, au fost trimişi la minele de plumb de
la Baia Sprie; aici hrana era slabă şi insuficientă, munca, istovitoare şi permanent periculoasă etc.
Aici, preoţii franciscani Mihoc şi Rotaru făceau zilnic Sfânta Liturghie - cu vin adus din subteran, în
lampa cu carbid - ori Adoraţie Euharistică. Din cauza condiţiilor insuportabile de acolo - hrană insuficientă,
ore de odihnă prea puţine, Duminica lucrătoare, legătura prin scrisori cu familia interzisă etc., cei 700 de
deţinuţi au făcut greva foamei cinci zile; o comisie, sosită de la Bucureşti, le-a satisfăcut cererile,
respectând şi Pastile din 1955.
Într-o noapte de aprilie 1955, în timp ce perfora o stâncă, a explodat aparatul fratelui Sabin, care a fost
grav rănit şi a leşinat. Dus la spitalul din Baia Mare, a scăpat cu viaţă.
Fiind inapt de muncă, în martie 1956 a fost trimis la Aiud. Aici, preoţii greco-catolici oficiau zilnic
Sfânta Liturghie, împreună cu unii preoţi ortodocşi.
La 6 octombrie 1956, a fost pus în libertate. Ajuns la Ieud, a stat câteva zile, apoi a plecat la Cluj,
unde s-a angajat la Şcoala de comerţ şi şi-a reluat studiile întrerupte cu zece ani în urmă, luându-şi
bacalaureatul la Liceul "Gh. Bariţiu", în iunie 1960. După aceea s-a înscris la Şcoala tehnică sanitară şi, în
paralel, studia Teologia catolică în clandestinitate.
Vizitându-l de mai multe ori pe cardinalul dr. Iuliu Hossu la Căldăruşani, în 2 ianuarie 1967 a fost
hirotonit preot.
A locuit un timp în acelaşi apartament cu părintele N. Pura. A fost mereu urmărit de Securitate şi
atenţionat să nu facă propagandă religioasă nici cateheză cu copiii. Prin 1985, i s-a permis să plece la
Roma, unde a stat 6 luni, făcând Sfinte Liturghii pentru radio Vatican şi predicând în fiecare Duminică.
Azi este economul Ordinului "Sf. Vasile", la Noviciatul din Cluj-Napoca.
Preotul Gheorghe Dănilă, rectorul Academiei Teologice din Blaj, a fost arestat în octombrie 1948 şi
închis la mănăstirile Neamţ şi Căldăruşani, apoi la închisorile Sighet şi Gherla.
Preotul Teodor Daraban din Oradea, fost paroh în localitatea Petrani, protopopiatul Beiuş, judeţul
Bihor, relatează următoarele:
"Am absolvit Teologia la Blaj în 1945, aparţinând Diecezei de Oradea. Am fost hirotonit preot de către
I.P.S. dr. Suciu Ioan la 10 decembrie 1946, în capela Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. După
hirotonire, am fost trimis în parohia Pişcolţ, pentru a-l ajuta pe preotul Alexandru Terdic, care era bolnav. După
refacerea sănătăţii părintelui Terdic, am fost numit administrator parohial în protopopiatul Beiuş, parohia
Petrani, pe care am preluat-o efectiv în prima Sâmbătă din prima săptămână a Postului Paştelui, anul 1947. Am
servit această parohie până la data de 26 octombrie 1948, dată când am fost scos din biserică de către primarul
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şi notarul comunei Pocola, de care aparţinea satul Petrani. Mi-a fost interzis a mai servi Sfânta Liturghie în
biserică. Astfel am luat Sfânta Taină şi am dus-o la casa parohială. Menţionez că nici un credincios al acestei
parohii n-a semnat actul de trecere la Biserica Ortodoxă; la aflarea motivului pentru care mi s-a interzis de a
mai intra în sfântul locaş, credincioşii au închis biserica şi n-au lăsat să intre nici un preot ortodox.
Deşi preotul ortodox Sălişteanu din Pocola a fost ajutat de Miliţie să intre în biserică, credincioşii s-au
opus cu fermitate, până când a avut loc următorul eveniment tragic: un pădurar, fiu al acestui sat, bun
credincios, a fost ucis mişeleşte de către organele de Securitate şi îngropat sub zăpadă, la rădăcinile unui
brad; descoperit de familie abia după două săptămâni, a fost adus în sat din Stâna de Vale, unde-şi
desfăşura activitatea ca pădurar, spre a fi înmormântat tocmai în ajunul Crăciunului, 1948. Credincioşii au
fost timoraţi, nu s-au mai dus la biserică, dar nici nu au mai opus rezistenţă în faţa preotului. Ameninţările au
continuat şi credincioşii erau derutaţi. Cei mai curajoşi asistau la Liturghiile pe care le săvârşeam, fie la casa
parohială, fie pe la credincioşi, pe ascuns.
O parte din casa parohială a fost ocupată pentru înfiinţarea unui cămin de zi pentru copii. Am rămas
într-o cameră. Soţia, fiind învăţătoare, avea acest drept de a locui acolo, dar numai câteva luni, până în mai
1949, când am fost puşi în stradă cu toată mobila ce o aveam. Ne-am mutat la un credincios, dar am fost
nevoiţi să părăsim satul definitiv, pentru că şi credinciosul care ne-a găzduit era ameninţat. Soţia a fost
transferată în comuna Dobreşti, unde am primit şi eu un post: din septembrie 1949 am funcţionat ca învăţător
la şcoala elementară de şapte ani din comuna Dobreşti, judeţul Bihor până în 1951, când m-am îmbolnăvit
şi, la cerere, am ieşit din învăţământ. După refacerea sănătăţii, am lucrat la mină şi la întreprinderea
"Ardealul" din Alba Iulia, până la 9 septembrie 1953, când am intrat din nou în învăţământ la Şcoala
elementară de şapte ani din comuna Pişcolţ, unde am funcţionat până la data de 13 decembrie 1956, când
am fost dat afară la intervenţia Episcopiei Ortodoxe din Oradea şi a Ministerului Cultelor. În acest interval
de timp, m-am ocupat de credincioşi şi de copiii din sat, cu care am făcut prima cuminecare. La ora două
noaptea, mergeam şi mărturiseam, făceam Liturghie, cuminecam şi la ora şase dimineaţa mă întorceam
acasă.
În anul 1956, preoţii ortodocşi care erau în parohiile greco-catolice, trebuiau să completeze nişte
formulare, arătând situaţia în aceste parohii, în urma memoriului episcopilor noştri, care se găseau la Curtea
de Argeş cu domiciliu obligatoriu: I.P.S.S. Iuliu Hossu, Alexandru Rusu şi dr. Ioan Bălan. Acest memoriu,
prin care se cerea libertate pentru Biserica Greco-Catolică, a ajuns şi la noi. Eu l-am primit de la părintele
canonic Ludovic Vida de la Baia Mare şi l-am citit în ziua de 15 august 1956, ziua Adormirii Maicii
Domnului, în faţa unui grup de credincioşi din parohia Pişcolţ, care s-au angajat să strângă iscălituri de la
credincioşi, pe care să le trimitem la Guvern şi la Ministerul Cultelor.
Şase credincioşi, care s-au angajat cu strângerea iscăliturilor, au obţinut semnături de la 1052 familii.
Numai patru familii nu au iscălit. Aceste iscălituri au fost trimise la Ministerul Cultelor şi la Guvern, dar nu
am primit nici un răspuns. Inspectorul de învăţământ raional Săcuieni, Vasile Kerteş, a primit în data de 28
noiembrie 1956, de la Inspectoratul şcolar Regional Oradea, o adresă în care cerea înlăturarea mea din
învăţământ, pentru propagarea misticismului între elevi şi pentru săvârşirea de Liturghii pe la casele
locuitorilor; toate, în urma sesizărilor primite de la Episcopia Ortodoxă din Oradea şi de la Minister.
Din 12 decembrie 1956 am rămas fără serviciu până în iunie 1957, când am fost angajat la
"Agrosem Crişana" ca gestionar la prăvălia de seminţe.
În ziua de 5 august 1958, am fost arestat de la serviciu. Am fost dus la Securitatea Oradea, unde am
fost anchetat zi şi noapte de către locotenentul major Ciurcovici Radomir şi lt. maj. Tincău Anghel, care mau ţinut aici până la 25 iunie 1959. Am fost ţinut în tot acest timp într-o celulă care avea salteaua putredă şi
pereţii uzi. Şapte luni, zi şi noapte, m-au ţinut cu becul aprins în celulă. Am fost băgat în timp de iarnă sub
duş cu apă rece; m-am îmbolnăvit, dar nu mi s-a dat îngrijire.
Am fost judecat într-un lot de 13 persoane, toţi greco-catolici, preoţi şi credincioşi, între care:
preotul Coriolan Tămâian, care mai făcuse şapte ani de închisoare la Sighet cu episcopii noştri; a primit 25
de ani; preotul Virgil Maxim care şi el mai făcuse trei ani - condamnat la 20 de ani; preotul Eugen Foişor,
fost secretar al Episcopiei Oradea şi el făcuse doi ani; preotul Dumitru Mureşan, care a primit 20 de ani;
preotul Ioan Tăutu, condamnat la 18 ani; Ioan Mangra, care a primit 14 ani; subsemnatul a primit 25 de ani
de muncă silnică. Cei şase credincioşi din Pişcolţ care au adunat semnăturile pentru memoriu: Ioan Cosma,
Iosif Cearnău, Ioan Hosu, Iosif Varga, Andrei Naghi şi Gheorghe Ciolinschi, au primit de la opt la
doisprezece ani de închisoare. Au fost acuzaţi de crimă de înaltă trădare, art. 209 CP.
După ce am fost judecaţi, am fost duşi la Penitenciarul din Oradea, unde am rămas până în ziua de 4
decembrie 1959; aici am răbdat cel mai mare frig din viaţa mea. În ziua de 4 decembrie 1959, m-au scos din
celulă şi mi-au nituit lanţuri la picioare.
Noaptea, la orele 2, am fost îmbarcaţi într-un camion descoperit şi duşi la gară. Menţionez că am fost
în lanţuri opt inşi, între care oameni de 70 de ani, dar preot eram numai eu. Am fost îmbarcaţi în tren şi
duşi la Gherla. La Gherla am sosit în seara de 5 decembrie; am fost introduşi într-o cameră fără geamuri,
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cu paturi de fier fără saltele. Pe un astfel de pat am dormit îmbrăcat. Alţii au dormit pe ciment. După 15
zile ni s-a dat daltă şi ciocan şi ne-am scos unii la alţii lanţurile de la picioare, apoi ne-au mutat într-o
sală, unde eram 120 de deţinuţi. Aici erau paturi suprapuse, cu saltele. Dormeam doi - trei într-un pat, unii
peste alţii. În ziua de 25 decembrie 1959, ziua Naşterii Domnului, Crăciunul, locotenentul major Istrate
ne-a repartizat pe celulare. Am ajuns în celula 62, la etaj. Ne aştepta mâncare în hârdaie: gogonele şi
morcovi acri, fierţi. în această celulă se afla şi generalul Vasile Pascu, fost ofiţer de stat major al lui
Antonescu, care avea 71 de ani. În Săptămâna Luminată din anul 1960, am fost scoşi din celule în
holul mare de jos al închisorii şi pregătiţi pentru Delta Dunării, Periprava. După o săptămână, am fost
îmbarcaţi într-un tren special cu vagoane de marfă, pentru direcţia Galaţi. La Galaţi am sosit noaptea şi am
fost îmbarcaţi pe bac şi duşi până la Periprava, vis-a-vis de Vâlcov. Am fost introduşi în barăci. Erau
şase barăci din stuf, tencuite, cu pământ pe jos. Aici am fost duşi la munci agricole, la prăşit porumb.
Recitam Rozarul mergând la punctul de lucru.
Am rămas acolo până în 1963, când am fost duşi la alte colonii de muncă, la Luciu Georgeni,
regiunea Bucureşti, apoi în Balta Brăilei, la Grădina, apoi la Strâmba şi la Salcia, de unde am fost eliberat
în 1964, după şase ani de detenţie. În ajunul Schimbării la Faţă, în 5 august 1958, am fost arestat şi în ziua
de 6 august 1964 dimineaţa am sosit acasă.
La Periprava, a murit părintele Victor Fanea, preot greco-catolic din Satu Mare. Tot la Periprava a
murit şi părintele Bacoţiu de la Cluj. Mult timp am fost închis împreună cu I.P.S. Ioan Chertes, care era
foarte bolnav.
În Delta Dunării am servit Sfânta Liturghie zilnic. Am făcut vin din strugurii primiţi în pachet. Soţia îmi
trimitea în pachet 400 de ţigări. Aceste ţigări le-am schimbat pe struguri cu condamnaţii moldoveni. La un
moment dat, am avut 200 gr. vin. Acest vin îl păstram între pereţii barăcii în care eram cazaţi. Din acest vin
luam câte o sticluţă de penicilină, pe care o ascundeam în salteaua de paie şi o legam de o sfoară cu care era
cusută salteaua. Potirul ne-a fost lingura în care puneam câteva picături de vin şi un pic de apă. Prescură am
avut, trimisă în pachet, uscată, de la un cantor de prin părţile Someşului, care s-a eliberat. Liturghia am
servit-o cu preoţii noştri: Dumitru Mureşan, Alexandru Săsăran, Augustin Prunduş, Nicolae Lupea, preotul
romano-catolic Mărtinaş, preotul Ioan Pal şi alţii. Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit de acest mare har."
Despre preotul Ioan Deliman îşi aminteşte doamna Maria Sasu din Arad, născută Bogăteanu,
pensionară, de religie greco-catolică: "În acel an al suferinţei (1948) am fost prezentă în biserica noastră
unită, când, în timp ce părintele dr. Ioan Deliman ţinea predica, a năvălit poliţia şi ne-a scos în mod abuziv
din biserică. Am plecat cu lacrimi în ochi, iar preotul a fost arestat şi întemniţat. "
Preotul Ion Drăguş din Onceşti, Maramureş, a fost omorât de Securitate la Vaşcău, unde se afla cu
domiciliu obligatoriu.
Protopopul Ion Dredenţean a fost arestat şi condamnat în 1950 de Tribunalul Militar Cluj.
Preotul Dumbrăveanu a fost închis la Aiud.
Preotul Gheorghe Dumitraş din Moldova, a ajuns la Piteşti, după ce a fost în mina de la Baia Sprie.
Înainte de arestare, a slujit la capela de la Pitar Moş din Bucureşti.
"Înzestrat cu o voce de tenor, de o puritate şi căldură rar întâlnite, numele lui Ghiţă Dumitraş s-a
asociat definitiv în memoria deţinuţilor de la Piteşti cu sărbătorile de Paşti şi de Crăciun... Din celula lui,
aşezat pe calorifer şi cu faţa la geamul deschis, Dumitraş cânta pentru toată închisoarea. Cânta fără săşi stăpânească glasul, în aşa fel încât fiecare deţinut, din cea mai îndepărtată celulă, să-l poată auzi. Nu
erau Paşti în care să nu ascultăm Prohodul şi nici Crăciun în care vocea lui minunată să nu rupă tăcerea
nopţii şi să învăluie puşcăria cu cântec de colinde... Când gardienii veneau să-l scoată din celulă, îl găseau la
uşă, aşteptându-i, gata pregătit de beci. Gardienii păreau însă înţeleşi să nu deschidă uşa la celulă decât după
ce Dumitraş îşi termina de cântat repertoriul." 5 Eliberat din închisoare în 1964, moare la scurt timp, din
cauza tuberculozei de care se îmbolnăvise la Piteşti.
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Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, Bucureşti - 1991
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