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Fruntar 

 
 
Celui ce şi-a înmulţit talanţii spre slava Domnului,  
Celui ce episcop fiind, nu a uitat că este preot,  
Celui ce onorat fiind, nu a uitat că este Om,  
Celui ce văzând în episcopatul său drumul între Cruce şi Înviere a 

mers curajos în temniţă,  
Celui căruia interzicându-i-se cuvântul, a predicat mai departe,  
Celui căruia senectutea nu i-a împiedicat asumarea muceniciei,  
Celui ce în spatele erudiţiei şi a suferinţei şi-a păstrat credinţa 

inocenţilor, Episcopului mărturisitor şi mucenic, Ioan Bălan Teologul,  
Îi oferim în netrebnicia noastră o modestă ofrandă la cincizeci de ani 

de la întâlnirea sa cu Mântuitorul Răstignit şi Înviat.  
 
Recunoştinţa curatorilor nu-i poate uita pe Domnii: Consilier Aulic dr. 

Manfred Kierein, avocat Michel Marcin, Dr. Maria Luiza Stăneci-Marcin 
(Franţa) pentru fondurile depuse, ce au făcut posibilă apariţia volumului.  

Facem cuvenita pomenire a robului lui Dumnezeu Pr. Neagu Popescu 
(cca. 1870, Grădiştea, Brăila-1952/53?, Penitenciarul Brăila), străbunicul 
unuia din binefăcători, mort în închisoare, care, după cum ni s-a scris într-o 
scrisoare din 12.IX.2009, „lucra tot pentru Biserică aşa că armonia este 
perfectă. Poate sunt împreună tot pe undeva prin ceruri şi se ocupă tot de 
Biserică”. Cu siguranţă!  

Mulţumirile noastre se îndreaptă şi spre Banca Schelhammer & 
Schattera (Filiala Viena) care a contribuit la finanţarea volumului. 

Gratitudinea noastră este exprimată şi Domnului Mihai Domşa (Cluj), 
vlăstar al unei familii cărturăreşti vecină cu cea a Bălanilor, care ne-a pus la 
dispoziţie colecţia aproape completă a revistelor „Unirea” şi „Sionul 
Românesc”.  

Domnii Prof. dr. Ioan Chindriş, Martin Wolters şi Andreas Brender 
ne-au trimis câte un document legat de arhiereul Ioan Bălan. De asemenea le 
exprimăm mulţumirea noastră.  

Coperta a fost realizată de Dl. Consilier Aulic Manfred Kierein, 
ilustrând proverbul: „Apa trece, pietrele rămân”.  

 
CURATORII VOLUMULUI 
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Dr. IOAN BĂLAN, MARTYRUS PRO FIDE 
 

Erstmals hörte ich im Februar 1969 von Dr. Ioan Bălan Bischof von 
Lugoj als sein Weihbischof Ioan Ploscaru in einem Brief über seinen 
amtsbehinderten Ordinarius berichtete und mir 2 Documents mit der Signatur 
von Ep. Ioan Bălan für meine Bischofsautographensammlung schenkte. Dr. 
Ioan Bălan, geboren 11.II.1880 in Teiuş (Dreikirchen/ Tövis) Erzdiöcese 
Făgăraş, Priesterweihe 5.VII.1903, ist der achte Bischof, der mit der 
päpstlichen Bulle „Apostolicum Ministerium” von Papst Pius IX am 
26.XI.1853 kreierten rumänisch-unierten Diöcese Lugoj. Die Bischofsweihe 
des neuen Oberhirten Ioan Bălan wurde in Blaj am 18.X.1936 vollzogen, 
wobei dem neuen Hauptkonsekrator und Metropoliten Erzbischof Alexandru 
Nicolescu die Bischöfe Iuliu Hossu von Cluj-Gherla und Alexandru Rusu 
von Maramureş assistierten.  

Hier die Amtsvorgänger in der Döcese Lugoj:  
1. Alexandru Dobra (1854-1870; †13.IV.1870, Lugoj)  
2. Ioan Oltean (1870-1873; †29.X.1877, Beiuş) 
3. Victor Mihalyi de Apsa (1875-1895; †21.I.1918, Blaj)  
4. Demetriu Radu (1896-1903; †8.XII.1920, Bucureşti, Martyr im 

Senatsattentat)  
5. Vasile Hossu (1903-1912; †13.I.1916, Budapesta)  
6. Valeriu Traian Frenţiu (1912-1922; †11.VI.1952, Sighet, Martyr) 
7. Alexandru Nicolescu (1922-1936; †5.VI.1941, Blaj)  
8. Ioan Bălan (1936-1959; †4.VIII.1959, Martyr)  
9. Ioan Ploscaru (als Geheimbischof 1959-1990, 1990-1995; 

†31.VII.1998, Lugoj)  
10. Alexandru Mesian (seit 20.XI.1995) 
Das Pontificat von Bischof Dr. Bălan war geprägt von der hohen 

Spiritualität und Gelehrsamkeit des Oberhirten und seiner Liebe und seinem 
Verständnis für die Gläubigen. Besonders in den Jahren während des II-ten 
Weltkrieges und folgende veröffentlichte Bischof Bălan mehrere 
Diöcesan-Pastoralschreiben von grosser religiöser Tragweite und 
Aussagekraft zur Stärkung der Glaubenstreue seiner Diöcesanen.  

Viele Jahre war Bischof Bălan von den politischen Machthabern an der 
Ausübung seiner Apostolischen Arbeit gehindert. In seiner eigenen 
Glaubenstreue pro Ecclesia et Pontifice blieb er dennoch Vorbild bis zu 
seinem Ableben/ Ermordung am 4.VIII.1959.  

Sein Bischofsschicksal ist als Martyrium anzusehen und so gilt Bischof 
Bălan als Servus Dei in Rahmen des Beatificatiosprozesses in der Diöcese 
Lugoj.  
 

HOFRAT DR. MANFRED KIEREIN  
                                                                                                  (VIENA/WIEN) 
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Dr. IOAN BĂLAN, MARTYRUS PRO FIDE 
 
Pentru prima dată am auzit de Dr. Ioan Bălan, episcopul Lugojului în februarie 

1969, când într-o scrisoare coadjutorul său Ioan Ploscaru se referea la însărcinarea primită 
din partea ordinariului său şi-mi trimitea două documente provenite de la episcopul Ioan 
Bălan pentru colecţia mea de autografe episcopale.  

Dr. Ioan Bălan, născut în 11 februarie 1880 în Teiuş, arhidieceza Făgăraşului, 
hirotonit preot în 5 iulie 1903 (stil nou), este al optulea episcop al diecezei Lugojului, 
create prin bula pontificală „Apostolicum Ministerium” în 26 noiembrie 1853, de către 
fericitul Papă Pius IX. Hirotonirea episcopală a noului păstor Ioan Bălan a fost împlinită 
la Blaj în 18 octombrie 1936, consacrator principal fiind arhiepiscopul mitropolit 
Alexandru Nicolescu, avându-i ca asistenţi pe episcopii Iuliu Hossu de Cluj-Gherla şi 
Alexandru Rusu al Maramureşului.  

Oferim aici şirul întâi-stătătorilor diecezei Lugojului:  
1. Alexandru Dobra (1854-1870, †13.IV.1870, Lugoj)  
2. Ioan Oltean (1870-1873, †29.XI.1877, Beiuş)  
3. Victor Mihalyi de Apsa (1875-1895, †21.I.1918, Blaj)  
4. Demetriu Radu (1896-1903, †8.XII.1920, Bucureşti, ucis în atentatul de la Senat, 

de către bolşevici)  
5. Vasile Hossu (1903-1912, †13.I.1916, Budapesta, înhumat la Gherla)  
6. Valeriu Traian Frenţiu (1912-1922, †11.VI.1952, Sighet, martir)  
7. Alexandru Nicolescu (1922-1936, †5.VI.1941, Blaj)  
8. Ioan Bălan (1936-1959, †4.VIII.1959, Ciorogârla, înhumat la Bucureşti)  
9. Ioan Ploscaru (administrator apostolic 1959-1990, episcop diecezan între 

1990-1995, †31.VII.1998, Lugoj)  
10. Alexandru Mesian, din 20.XI.1995  
Pontificatul lui Ioan Bălan a fost impregnat de o înaltă spiritualitate, de erudiţia 

înaltului păstor şi de dragostea şi înţelegerea sa pentru credincioşi.  
Mai ales în vremurile tulburi din timpul şi următoare celui de-al doilea război 

mondial, episcopul Ioan Bălan a dat pastorale pentru întărirea şi încurajarea credin-
cioşilor.  

Mulţi ani a fost chinuit episcopul Bălan de către puterea politică, pe când dorea 
să-şi împlinească lucrarea sa apostolică.  

În fidelitatea sa personală a credinţei pro Ecclesia et Pontifice a rămas neclintit 
până la trecerea în veşnicie (martiriul) din 4.VIII.1959.  

Soarta sa episcopală a fost împlinită în martiriu, astfel că episcopul Ioan Bălan este 
un Rob al Domnului, dorindu-se accelerarea procesului său de beatificare din dieceza 
Lugojului.  

 
DR. MANFRED KIEREIN,  

Consilier Aulic  
(Viena) 
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Episcopul Lugojului Dr. Ioan Bălan,  
mărturisitor şi martir al credinţei  

 
Anul acesta se împlinesc cincizeci de ani de la trecerea în gloria veşniciei a 

celui ce rămâne un ierarh exemplar al Bisericii Greco-Catolice din România, dr. 
Ioan Bălan.  

Rândurile noastre se doresc a fi o scurtă meditaţie asupra personalităţii 
ilustrului episcop, o modestă ofrandă cu ocazia acestui jubileu spiritual, o fereastră 
mică spre opera sa, ce-şi aşteaptă valorificarea.  

Odată cu dezlănţuirea prigoanei împotriva Bisericii Unite (1) studiile 
dedicate ierarhului lugojean au apărut precumpănitor în Exilul românesc sau în 
„literatura de sertar”, doar după 1989 figura sa fiind readusă în situaţia cultorilor 
istoriei eclesiastice.  

Revista „Suflet românesc”, apărută la Roma între 1949-1952 sub 
coordonarea mons. Gheorghe Cosma (†1992, Paris) a dedicat ample articole 
persecuţiei Bisericii Catolice din blocul răsăritean. Ioan Bălan este menţionat în 
articolul redacţional „Mărturisitorii credinţei şi eroii Neamului” („Suflet 
românesc” 1949, I, nr.10, p. 21-26) fiindu-i reprodus portretul şi oferindu-i-se un 
scurt profil biografic.  

Volumul colectiv „Biserica Română Unită – Două sute cincizeci de ani de 
istorie”, Madrid, 1952, Tip. Rivadeneyra, lucrare fundamentală pentru analiza 
persecuţiei anticatolice, menţionează activitatea de rezistenţă a episcopului Ioan 
Bălan, perfecta solidarizare a acestuia cu ceilalţi confraţi întru episcopat, fiind 
consemnată predica sa din 3.X.1948 (p. 318) în favoarea rezistenţei împotriva 
persecutorilor, dar şi data eronată, cum că episcopul ar fi fost ucis la Văcăreşti, de 
deţinuţii de drept comun, în urma arestării sale (p. 355).  

Lucrarea pr. dr. Gherman, Pierre – „L’Ame roumaine ecartelée”, Paris, 
1955, ed. du Cèdre, oferă un material documentar mult mai amplu legat de 
persecuţia religioasă din România, atât a greco- şi romano-catolicilor, cât şi a 
ortodocşilor. Ioan Bălan va fi o prezenţă constantă alături de ceilalţi episcopi 
mărturisitori.  

Revista „Buna Vestire” din Roma (1961-1978) (sigla B.V.) a constituit o 
tribună de înaltă ţinută a spiritualităţii româneşti din Exil. Multe articole au tratat 
problema Bisericii Unite şi a situaţiei ei.  

Articolul pr. dr. Filip, I. – „Episcopii noştri” (B.V.1966, 5, nr. 2, p. 9-13) 
evocă personalitatea episcopilor uniţi prigoniţi, fiind date însă informaţii eronate 
asupra decesului unora: Ioan Bălan în 1958 (de fapt 1959) şi Alexandru Rusu în 
18.VII.1963 (de fapt 9.V.1963).  

Pr. dr. Raţiu, Alexandru – „Persecuţia Bisericii Române Unite” 
(B.V.1974, 13, nr. 3-4, p.11-116) este un studiu extrem de amplu asupra 
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persecuţiei împotriva greco-catolicilor, fiind oferite nu doar cronologia măsurilor 
vexatorii şi a detenţiei fruntaşilor eclesiastici, ci şi completările binevenite asupra 
situaţiei de după 1956. Avem de-a face cu un autor el însuşi fost deţinut pentru 
credinţă, martor ocular al comportării clericilor din detenţie şi a condiţiilor de 
exterminare la care au fost supuşi deţinuţii politici români.  

Pr. dr. Rusu, Gheorghe – „Arestarea de către comunişti a Episcopului Dr. 
Ioan Bălan al Lugojului” (B.V., 1974, 13, nr. 3-4, p.199-200) oferă o descriere a 
acestei arestări, conform relatărilor dr. med. Cornel Petrasievici. Asupra acestei 
mărturii vom reveni.  

Mons. dr. Popan, Flaviu – „Il martirio della Chiesa della Romania”, 
Urbania (PS), s.a. (1978) oferă o privire panoramică asupra Bisericii Unite aflată 
în clandestinitate, PS Ioan Bălan fiindu-i dedicate p.111-113.  

Ioniţoiu, Cicerone în volumul „Le martyre de l’Eglise en Roumanie”, 
Montsurs, 1986, ed. Résiac, furnizează o biografie a ierarhului lugojean la p. 
83-89, data morţii indicată (1963) fiind însă eronată.  

Grossu, Sergiu în opera „Le Calvaire de la Roumanie chrétienne”, Paris, 
1987, ed. France Empire, p. 29-30 se referă la Ioan Bălan, şi aici data decesului 
fiind greşită (1956 în loc de cea reală 1959).  

Episcopul Ioan Bălan a fost un teolog prea mare pentru a putea fi ignorat de 
literatura teologică ortodoxă.  

În volumul colectiv „Când fraţii sunt împreună”, Sibiu, 1956, ed. 
Arhiepiscopiei române (autori fiind Traian Belaşcu, Romul Moldovan, Sofron 
Vlad, Spiridon Cândea, Nicolae Mladin şi Iorgu Ivan), volum cu finalitate 
propagandistică certă (împotriva unei eventuale resuscitări a B.R.U.) Ioan Bălan 
este lăudat fiind considerat (pe bună dreptate) un apărător al ritului bizantin, al 
limbii liturgice româneşti organice, comune, un luptător pentru menţinerea unităţii 
„celor două strane” (p.123, 126, 206-212, 214-217). Nu putem ignora eventuala 
„captatio benevolentiae”.  

Pr. dr. Cândea, Spiridon – „Limba noastră veche bisericească, factor de 
unitate naţională şi religioasă” (apărut în rev. „Mitropolia Ardealului” 1957, nr. 
9-10, p. 680-698) este un studiu tributar lucrării lui Ioan Bălan „Limba cărţilor 
bisericeşti – studiu istoric şi liturgic”, Blaj, 1914, Tip. Seminarului, Ioan Bălan 
fiind şi de data aceasta elogiat.  

Prunduş, Silvestru Augustin; Plăianu, Clemente – „Catolicism şi 
Ortodoxie românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite”, Cluj-Napoca, 
1994, ed. Viaţa Creştină, consacră un profil dens al ierarhului Ioan Bălan 
(p.118-119), fiind prezentată activitatea acestuia în cadrul sinergiei episcopale şi a 
desfăşurării tribulaţiilor Bisericii Unite.  

Cei doi autori vor reveni cu o altă lucrare: Prunduş, Silvestru Augustin; 
Plăianu, Clemente – „Cei 12 Episcopi martiri ai Bisericii Române Unite cu 
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Roma”, Cluj-Napoca, 1998, ed. Viaţa Creştină, unde ierarhul despre care tratăm 
are alocat un amplu medalion (p. 67-81).  

Academicianul Pr. Păcurariu, Mircea – „Dicţionarul teologilor români”, 
Bucureşti, 1996, ed. I, ed. Univers Enciclopedic, prezintă o scurtă dar densă 
bio-bibliografie a episcopului Ioan Bălan, fiind oferite mai multe titluri ale 
lucrărilor redactate de acesta decât cele menţionate de autorii precedenţi.  

Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone – „Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din 
România. (1945-1989). Biserica Română Unită cu Roma. Biserica 
Romano-Catolică”, Cluj-Napoca, 2001, ed. III, ed. Viaţa Creştină, furnizează un 
profil biografic al episcopului (p. 22-24) indicând faptul că acesta a murit la 
închisoarea Jilava, în 4.VIII.1959. 

Pr. dr. Moisin Anton – „Episcopul român unit Ioan Bălan. Suferinţa şi 
moartea sa pentru credinţă”, Sibiu, 2001, ed. Imago, tratează tocmai partea finală 
a vieţii episcopului de Lugoj, consemnând mărturii extrem de importante.  

Pr. dr. Bota, Ioan – „Pagini din istoria suferinţelor Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolică, în perioada 1945-1989” în: „Opresiunea cultelor 
religioase din România în timpul dictaturii comuniste”, Piteşti, 2003, vol. II, 
Fundaţia Culturală Memoria filiala Argeş, p. 91-106, nu îl poate ocoli pe Ioan 
Bălan (p. l00-103) fiind folosită şi o autobiografie manuscrisă a ierarhului, 
redactată pentru familia sa, în 1955, la Curtea de Argeş.  

Personalitatea episcopului Ioan Bălan se conturează decisiv în urma 
literaturii memorialistice publicate.  

Netzhammer, Raymund – „Episcop în România. Într-o epocă a 
conflictelor naţionale şi religioase”, 2 vol., Bucureşti, 2005, ed. Academiei 
Române, prin jurnalul lui Raymund Netzhammer OSB (1862, Erzingen, Austria – 
1945, Werd, Elveţia) episcop al Bucureştilor între 1904-1923, oferă detalii 
preţioase despre activitatea parohului greco-catolic de atunci Ioan Bălan, 
colaborator apreciat al episcopului, Bălan fiind o prezenţă permanentă în jurnalul 
ierarhului benedictin.  

Cardinalul Iuliu Hossu în volumul său Hossu, Iuliu – „Credinţa noastră es-
te viaţa noastră”, Cluj-Napoca, 2003, ed. Viaţa Creştină oferă informaţii 
inestimabile, de visu, din perioada 1947-1962, despre persecuţie şi despre 
conduita ierarhilor uniţi din timpul detenţiei, lui Ioan Bălan revenindu-i un loc de 
onoare în memoriile sale.  

Un adevărat biograf al episcopului lugojean a fost urmaşul său în scaun, 
episcopul Ioan Ploscaru, în volumul de amintiri finalizat în 1985: „Lanţuri şi 
teroare” (publicat în două ediţii, I, Timişoara, 1993, ed. Signata; II, Timişoara, 
1994, ed. Signata, adăugită), mărturiile fiind focalizate asupra anilor 1940-1948 şi 
1955-1956. Ioan Bălan este de fapt „spiritus rector” al mai tânărului Ioan 
Ploscaru, mai ales între 1942-1948.  
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Ioan Bălan s-a născut la Teiuş, în 11.II.1880, ca al zecelea copil din cei 12 ai 
lui Ştefan şi ai Anicăi Munteanu, părinţii fiind agricultori cu oarecare stare 
materială. A studiat la Teiuş şi la Blaj, unde în 1899 şi-a luat bacalaureatul. Au 
urmat studii la Blaj, la Budapesta, şi la Universitatea din Viena, unde în 1906 
obţine doctoratul în teologie, sub conducerea mons. Heinrich Swoboda, prelat 
papal, cu o teză despre dipticele liturgice: „Die kirchliche Dyptichen. Ihr Wesen 
und Gebrauch”. Prelatul Swoboda se va ataşa de tânărul student, vizitându-l 
ulterior la Bucureşti, în 1910. La Blaj şi-a luat ca modele două personalităţi 
distinse: canonicii Augustin Bunea (1857-1909) şi Ioan Micu Moldovan 
(1833-1915), ultimul fiind şi un sprijinitor al său la Bucureşti. La Budapesta a 
legat prietenii cu Pr. dr. Elie Dăianu (†1956, Cluj) şi Ioan Agârbiceanu 
(1882-1963), ulterior devenind prieten al lui Iuliu Maniu.  

În 24.VI.1903 după stilul vechi (calendarul iulian), în 7.VII.1903 după 
calendarul gregorian a fost hirotonit preot, între 1906-1909 fiind şi vice-rector al 
Seminarului Vancean la Blaj, impresionând un viitor coleg ilustru în episcopat: 
Iuliu Hossu. 

Aceşti ani vor fi pentru Ioan Bălan anii unei intense acumulări intelectuale, 
Ioan Bălan studiind nu doar teologie, istorie sau literatură, ci şi limbi străine. A 
cunoscut bine limbile maghiară, germană, franceză, italiană, latină, greacă, 
ebraică (redactând şi o gramatică a acestei limbi în româneşte) şi după unele date, 
la Viena a învăţat şi aramaica şi unele limbi antice orientale (2).  

Anvergura intelectuală îl vor face apt de a fi numit paroh al credincioşilor 
greco-catolici din Bucureşti, în 1909 (pe când se estima un număr al lor de 
cca.10.000), un teritoriu extrem de dificil din punct de vedere al relaţiilor 
eclesiastice. După ce episcopul Netzhammer s-a zbătut pentru achiziţia unui teren 
necesar zidirii unei biserici unite (şi a avut de îndurat şicane administrative 
teleghidate de Ionel I.C. Brătianu), împreună cu Ioan Bălan au sfinţit piatra de 
temelie în 21.V.1909, episcopul furnizând sumele necesare (şi obţinând 
bunăvoinţa lui Spiru Haret), astfel încât în 6.XII.1909 biserica unită de pe str. 
Polonă era terminată şi consacrată. Raymund Netzhammer a slujit cu plăcere şi în 
rit bizantin, fiind ordinariul diecezan al acestei parohii, iar colaborarea cu Ioan 
Bălan fiind ascendentă. Ioan Bălan s-a implicat activ în misionarism, luând 
apărarea canonicului Josef Baud, în 1910, care publicase dovezi prin care se 
demonstra că foştii mitropoliţi primaţi Calinic Miclescu (1822-1886, mitropolit 
primat între 1875-1886) şi Iosif Gheorghian (1829-1909, mitropolit primat între 
1886-1893, 1896-1909) au trecut la catolicism. A izbucnit un imens scandal de 
presă, fiind solicitată şi expulzarea sa, acest fapt nemaiavând totuşi loc. (3)  

Ioan Bălan a avut un talent ziaristic (pe când studia la Viena a iniţiat o 
rubrică în periodicul blăjean „Unirea” – „Scrisori vieneze”) fapt ce l-a folosit şi la 
Bucureşti, publicând nu doar în revista „Cultura Creştină” din Blaj, ci şi în 
reviste din Vechiul Regat (ex. „Convorbiri literare”). Raymund Netzhammer s-a 
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gândit să canalizeze acest talent într-o direcţie la care visa demult: o revistă 
catolică de ţinută academică din capitala României. Aşa a apărut prestigioasa 
„Revista Catolică” (anul I/1912-an IV/1916) unde s-au regăsit episcopul 
benedictin, dr. Ioan Bălan, principele Vladimir Ghika, profesorii Iosif şi 
Hildebrand Frollo, Ciril Korolewskyi, avocatul dr. Mariu Theodorian Carada sau 
canonicul Carol Auner (1865, Viena - 1932, Bucureşti), publicându-se studii 
fundamentale de arheologie creştină, numismatică, martirologie, istoria Bisericii 
Catolice din Principatele Române, istoria dreptului canonic, prezenţe româneşti în 
arhivele Sf. Scaun, studiile despre istoria catolicismului din România având şi 
acum, după 90 de ani, valori de referinţă. (4)  

Intrarea României în primul război mondial în 1916 a dus la o bulversare a 
vieţii catolice din Vechiul Regat, mulţi credincioşi de confesiune catolică fiind 
cetăţeni austro-ungari, germani, italieni sau francezi, deci aparţinând unor state 
beligerante. Toţi preoţii cetăţeni austro-ungari şi germani au fost arestaţi, printre 
care şi dr. Ioan Bălan, fiind internat în lagărul de la Domneşti, ulterior evacuat în 
Moldova (Bacău, Huşi), fiind eliberat la Iaşi în ianuarie 1918 şi găzduit în casele 
episcopiei romano-catolice din Iaşi. Însuşi regele Ferdinand se scandalizase de 
arestarea lui Ioan Bălan, acestuia imputându-se relaţii cu Legaţia Austro-Ungară, 
în realitate fiind vorba de o manevră a celor afectaţi de pana lui în 1910. Din 
nefericire, un duşman personal al lui Ioan Bălan (ca şi al episcopului 
Netzhammer), a fost preotul Vasile Lucaciu (fratele acestuia, preotul Constantin 
Lucaciu scriind chiar împotriva infailibilităţii Papei), care se bucura de o largă 
audienţă politică. Nevinovăţia lui Bălan odată demonstrată, acesta s-a apropiat de 
omul politic I.G. Duca. (5)  

Sfârşitul anului 1918, în luna noiembrie, îi dă posibilitatea lui Ioan Bălan să 
se reîntoarcă la Bucureşti, „furat de naţionalism” după cum îl observa Raymund 
Netzhammer; de altfel majoritatea ardelenilor erau în acel moment plini de iluzii, 
inclusiv în plan eclesiastic.  

Spre deosebire de „leul de la Siseşti”, patetic în manifestările sale, care la 
Roma în cercurile Sf. Scaun l-au devalorizat complet (proiectele p. Vasile Lucaciu 
din 1919 nu mai aveau credit la Roma) Ioan Bălan şi-a reluat activitatea metodică 
la Bucureşti. Deja în 1919 alcătuise un proiect de concordat cu Sf. Scaun trimis şi 
la Roma, prin intermediul canonicului Ioan Coltor (†Blaj, 1932). A participat la 
congresul preoţilor uniţi de la Cluj (19.V.1919), prezidat de Elie Dăianu, militând 
pentru o apropiere de Biserica Ortodoxă, sperând că şi aceasta se va deschide spre 
Biserica Catolică. O sarcină relativ ingrată i-a fost trasată de la Blaj, secondat 
fiind de canonicul Alexandru Nicolescu şi ulterior de Vasile Suciu: sugerarea PS 
Raymund Netzhammer ca acesta să renunţe la jurisdicţia asupra parohiei unite din 
Bucureşti (în care a investit bani, logistică, intervenţii diplomatice) în favoarea 
arhiediecezei blăjene.  
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Candidatura la canonicatul arhidiecezan al lui Ioan Bălan se impunea de la 
sine; după instalarea mitropolitului Vasile Suciu (1873-1935, mitropolit al 
Bisericii Unite 1920-1935) numele lui Ioan Bălan era vehiculat frecvent la Blaj, 
arhidieceza fiind vacantată în acel moment de 3 canonici. Episcopul Demetriu 
Radu (1861-1920, episcop de Lugoj între 1896-1903 şi al Orăzii Mari între 
1903-1920) căuta să-i convingă pe Netzhammer şi pe Bălan că prezenţa acestuia 
ar fi mai utilă la Bucureşti, încă doi sau trei ani, el putând să-şi aducă un aport 
semnificativ la realizarea concordatului. Numirea canonicală a lui Ioan Bălan s-a 
făcut însă în 11.IX.1920, Raymund Netzhmmer fiind încântat de promovarea 
harnicului său colaborator şi amărât pentru plecarea acestuia. Lui Ioan Bălan i-a 
venit misiunea de a-l însoţi pe nunţiul apostolic Francesco Marmaggi la 
prezentarea scrisorilor de acreditare înaintea Regelui. Înainte de a se desparţi de 
Bucureşti Ioan Bălan a fost martorul unei crime, care l-a convins pentru totdeauna 
de caracterul criminal al comunismului: atentatul cu bombă de la Senat, realizat 
de comunistul Max Goldstein, în 8.XII.1920, soldat cu uciderea episcopului Radu, 
a ministrului Greceanu şi rănirea altor oameni politici. (6)  

Reîntors la Blaj în calitate de canonic, Ioan Bălan va fi numit rector al 
Seminarului teologic, totodată ocupându-se cu o nouă traducere a Sf. Scripturi. Va 
apărea în 1925 o nouă versiune a Noului Testament, pe care autorul, din modestie, 
o va considera doar o diortorisire a ediţiei lui Samuel Micu (1795). În realitate va 
fi vorba de o traducere nouă, după Vulgata şi Textul Majoritar, însoţit de un indice 
onomastic, un indice tematic şi de explicaţii şi parafrazări ale versetelor, asociate 
unei optime concordanţe biblice. Activitatea intelectuală îl va ţine mereu 
preocupat, Ioan Bălan impunându-se prin erudiţia lui. În noiembrie 1929 va fi 
trimis la Roma (unde va activa 6 ani, locuind pe Via Parioli nr.16) ca membru din 
partea Bisericii Unite în Comisia Pontificală de Codificare şi interpretare a 
Dreptului Canonic Oriental. (7)  

Aici va colabora cu doi distinşi cardinali, Pietro Gasparri şi Luigi Sincero 
(8), redactând şi editând câteva volume fundamentale pentru istoria dreptului 
canonic românesc (nu doar catolic, ci şi ortodox). Prin prestigiul său va lupta 
pentru menţinerea autonomiei canonice a Mitropoliei greco-catolice, reuşind să-l 
influenţeze pe cardinalul Sincero şi pe alţi demnitari pontificali ca regulamentul 
alegerii unui nou mitropolit să conserve privilegiul alegerii unui ternar de 
candidaţi, din care Papa, având acceptul guvernului român, să numească un 
mitropolit. (9)  

Va continua colaborarea cu revistele din Ţară, iar în 1930 va participa la 
Congresul Euharistic de la Carthagena (Tunisia), susţinând o comunicare despre 
martirii Sf. Împărtăşanii în Biserica Unită.  

Se va reîntoarce la Blaj în 1935; permanenţa din Roma nu l-a împiedicat să 
revină periodic în Ţară, acordând o atenţie sporită activităţilor pastorale: crearea 
Asociaţiei Sacerdotale „Sf. Nichita”, destinată preoţilor celibatari, susţinerea de 
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exerciţii spirituale maicilor din Congregaţia Maicii Domnului (ajungând şi 
duhovnic al acestei Congregaţii), sau continuându-şi cercetările.  

În 30.VIII.1936 papa Pius XI îl va numi episcop de Lugoj, cel precedent, dr. 
Alexandru Nicolescu fiind numit mitropolit. Va fi hirotonit arhiereu la Blaj, în 
18.X.1936, consacrator principal fiind noul mitropolit, asistat de episcopii 
Alexandru Rusu al Maramureşului şi Iuliu Hossu de Cluj-Gherla. Un distins 
prieten al său, Pr. Grigore Pişculescu (Gala Galaction) îi va publica o scrisoare 
deschisă de felicitare în ziarul „Unirea” (10).  

PS Ioan Bălan va începe o rodnică şi dificilă activitate pastorală, ce va 
culmina cu traversarea tribulaţiilor cauzate de al doilea război mondial, de 
ocupaţia sovietică, şi de mărturisirea sa din timpul prigoanei.  

Ca episcop Ioan Bălan şi-a continuat preocupările erudite. Nu a dorit să 
interfereze prea brutal în activitatea vechilor preoţi lugojeni, stârnind 
nemulţumirea unora mai tineri, doritori de o prea rapidă promovare. Soţul unei 
nepoate de-ale sale, P. Patriciu Tufescu, ajuns prim notar consistorial a încercat să 
preia din umbră conducerea diecezei, profitând şi de dubla cataractă oculară a 
episcopului. În urma unor reclamaţii, s-a constituit o comisie de anchetă, prezidată 
de PS Vasile Aftenie, episcop titular de Ulpiana, auxiliar al Mitropoliei, care nu 
respingea ideea de a deveni episcop rezidenţial de Lugoj. Această comisie a 
trebuit să recunoască inocenţa episcopului. Cu tact, episcopul Bălan a înlăturat 
influenţa lui Patriciu Tufescu, iar în urma operaţiei reuşite de cataractă, 
redobândindu-şi vederea, a iniţiat promovarea lentă, dar sigură a secretarului său, 
canonic din 1942, viitorul episcop Ioan Ploscaru. Cei doi erau extrem de diferiţi 
comportamental (Ioan Bălan fiind un emotiv extrovertit, cúltor al tradiţiilor 
orientale, Ioan Ploscaru fiind un introvertit sensibil şi calculat în exprimarea 
emoţiilor, doritor al unei înnoiri pastorale inspirată din pastoraţia latină), dar au 
putut colabora excelent, complementar, pentru binele diecezei, nu doar în 
timpurile „liniştite”, ci şi în prigoană. Ioan Bălan a văzut în Ioan Ploscaru urmaşul 
său, sprijinindu-l ca atare. (11)  

Ioan Bălan s-a ocupat de continuarea traducerii Sf. Scripturi, reuşind să 
finalizeze în 1947 şi traducerea Vechiului Testament (manuscrisul ajungând în 
posesia familiei Tufescu, iar o copie probabil şi la Securitate, confiscată după 
arestarea episcopului în 1948). A acceptat cu multă bucurie propunerea Pr. Ioan 
Ploscaru, ca împreună cu preoţii Vasile Tiut, pr. Vasile Borda, Gheorghe Surdu şi, 
ulterior, Dumitru Sălăgean să constituie un grup de viaţă comunitară, după reguli 
monahale.  

Episcopul Ioan Bălan avea un program zilnic, extrem de riguros (fără a-l 
impune şi altora), început la 5 a.m., celebrând zilnic Sf. Liturghie, participând 
zilnic la catedrală la diferitele oficii liturgice, fără a neglija treburile administrative 
curente sau lungi plimbări, în care doritor să comunice cu ceilalţi, dorea să-şi 
depene amintiri. Nu toţi interlocutorii aveau răbdarea să-l asculte (pierzându-se 
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astfel un tezaur imens de date), unii considerându-l pe nedrept „sclerozat”. Îi 
plăcea alpinismul, făcând ascensiuni pe Retezat şi la vârste înaintate. Câteva din 
butadele sale, dovedind umor, au rămas în memoria colaboratorilor săi: „Mie 
Dumnezeu nu mi-a dat copii; dracul mi-a dat însă nepoţi” (legată de parazitarea pe 
care unele neamuri o făceau asupra lui), „Domnul a dat, dracul a luat” (la 
distrugerea recoltei care afecta sesiile parohiale, şi aşa reduse, ale episcopiei 
lugojene), „Apa rece, şi-asta trece. Singur Dumnezeu e veşnic. Sunt însă două 
lucruri, care nu sunt eterne, dar sunt perpetue: prostia şi nestatornicia omenească” 
(după ce refuzase înscrierea în Asociaţia Româno-Germană) (12)  

Era un om umil, preferând ca în viaţa cotidiană să uzeze de graiul 
ardelenesc, cel învăţat „la mama acasă”, deşi se putea exprima extrem de erudit 
dacă o dorea. Respingea cu indignare orice urmă de „excelenţită”, sindromul 
prestanţei episcopale (de care nu scăpase nici chiar PS Ioan Suciu) (13), similar 
colegului său, PS Vasile Aftenie.  

Credea cu sfinţenie în posibilitatea îndreptării celor ce greşesc până în 
ultima clipă: i-a dat recomandări călduroase fostului protopop Petru Suciu, afectat 
de etilism şi adversar personal al său, care urma să fie transferat în dieceza 
Maramureşului (apoi trecând imediat la ortodocşi, după dezlănţuirea prigoanei). 
Pe clericul V. Gligor, care în urma unor escapade urma să fie exmatriculat din 
cler, l-a iertat, l-a adăpostit în casa lui, dându-i un venit în funcţia de dactilograf. 
Acesta, impulsiv fiind, a fost la un moment dat impertinent cu episcopul şi 
binefăcătorul său. Dându-şi seama de greşeală, plângând în camera lui, s-a trezit 
cu episcopul Ioan Bălan care i-a cerut iertare. (14)  

În ciuda faptului că era un munte de erudiţie, că era preot, că era episcop, 
Ioan Bălan a rămas Om!  

Dădea mereu pomană cerşetorilor (şi falşilor...) uneori chiar obiecte 
vestimentare personale.  

Deşi fusese membru al P.N.Ţ., ulterior s-a distanţat de politică, 
menţinându-şi prietenia cu Iuliu Maniu, Mihail Popovici, Ghiţă Popp, dar şi cu 
Valer Pop (liberal), „homo regius” al lui Carol al II-lea), cu Octavian Goga, iar 
până la un anumit moment a avut o deosebită consideraţie pentru Mareşalul Ion 
Antonescu. O prudenţă dublată de respectarea Magisterului l-a împiedicat să se 
înscrie în Asociaţia Româno-Germană, (cunoscând bine enciclica „Mit 
brennender Sorge”, dar şi „Divini Redemptoris” împotriva comunismului 
intrinsec pervers). Spiritul său de justiţie l-a împiedicat să profite de pe urma 
legilor anti-neoprotestante (15), neacceptând să beneficieze de casa de rugăciuni 
baptistă de la Ianova, până nu ar fi cumpărat-o în bună regulă de la conducătorii 
cultului baptist (16), la fel cum a refuzat să se înscrie în ARLUS, sau să ceară, 
eventual să încuviinţeze ca în bisericile lui să se ceară condamnarea la moarte a 
lui Iuliu Maniu (1947), (17) după cum în 1942 intervenise la Mareşal pentru 
eliberarea unor muncitori arestaţi la Lupeni.  
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A visat să lărgească biblioteca diecezană, dând şi circulare în acest sens, 
bibliotecă distrusă de comunişti în octombrie 1948, după preluarea bunurilor 
greco-catolice (18).  

După respingerea avansurilor comuniste şi după precedentul ucrainean, 
Biserica Română Unită a devenit în ochii autorităţilor comuniste instalate în 
fruntea ţării în 6.III.1945 un ghimpe ce trebuia smuls.  

Ioan Bălan era iniţial reticent că măsura „unirii forţate”, aplicată la Lvov în 
1946, ar putea fi implementată în România. Şicanele administrative l-au făcut să 
devină mult mai precaut. Într-o audienţă la preşedintele conciliului de miniştri, Dr. 
Petru Groza, din 27.XI.1947, dispus pro forma să asculte doleanţele episcopatului 
catolic din România, Ioan Bălan a intervenit în apărarea sesiilor parohiale ale 
preoţilor săi, cerând ca cele ale parohiilor vacante să nu fie confiscate. La 
drepturile pe care episcopii le cereau restituite, Petru Groza le răspundea, 
acuzându-i de indiferenţă faţă de fostele persecuţii ale proletariatului şi de nevoile 
clasei muncitoare. Ioan Bălan a amintit de intervenţia sa din 1942, Iuliu Hossu şi 
Aron Marton de cea în favoarea evreilor, Alexandru Rusu fusese un apărător al 
şcolilor româneşti în Ardealul de Nord, aceste fapte fiind lichidate de Groza cu 
argumentul „Au fost excepţii” (19).  

Abdicarea forţată a regelui Mihai şi instaurarea nemijlocită a conducerii 
comuniste a intensificat atacurile împotriva Bisericii Catolice, etapă prodromală la 
declanşarea persecuţiilor.  

Ioan Bălan a fost perfect solidar cu confraţii săi.  
Prin noua constituţie promulgată în 1948, art. 27 se stipula suprimarea 

învăţământului confesional, acesta fiind permis doar pentru crearea deservenţilor 
de cult. Episcopii catolici au depus în 29.III.1948 un memoriu referitor la 
proiectul de constituţie, semnat şi de Ioan Bălan (20). Şicanelor propagandistice, 
cărora ierarhii sau preoţii catolici nu le puteau răspunde (21) într-un mod cuvenit, 
i-au determinat pe cei greco-catolici să redacteze şi să îşi asume faimoasa 
pastorală din 29.VI.1948, „Mărturie pentru ceasul de faţă” (22).  

Ioan Bălan luase deja în ianuarie 1948 contact cu Nunţiatura Apostolică, 
participând şi la conferinţele episcopale ce vizau luarea unor măsuri de apărare. În 
martie 1948 organele de Siguranţă îl considerau un „manist periculos, reacţionar”, 
prieten cu Maniu, Ghiţă Popp, Mihai Popovici, Ionel Pop, Romul Boilă, fiind 
vizitat şi de Octavian Goga (!) (acesta era mort de zece ani), reproşându-i-se 
prietenia cu episcopul romano-catolic Augustin Pacha al Timişoarei, legăturile cu 
Nunţiatura şi cu Legaţia SUA sau cu Institutul Francez (Ioan Bălan fiind şi 
decorat cu Legiunea de onoare) (23).  

Promulgarea decretelor legi a învăţământului nr.175/ 3.VIII.1948 şi a 
cultelor nr.177/ 4.VIII.1948, ulterioare denunţării unilaterale din partea guvernului 
RPR a Concordatului cu Sf. Scaun (decret lege nr.171/ 19.VII.1948, de abrogare a 
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legii din 12.VI.1929 de încheiere a Concordatului) i-a determinat pe episcopi să 
reia calea memoriilor.  

Episcopii catolici au semnat un memoriu adresat ministrului cultelor de 
atunci, Stanciu Stoian, în 27.VIII.1948 (24), după ce semnaseră un memoriu de 
protest adresat ministrului instrucţiunii publice, Ştefan Voitec, în 26.VIII.1948 
(25). Ioan Bălan s-a aflat alături de colegii săi. Dar el nu s-a mulţumit doar să 
contrasemneze memorii, ci a dat dispoziţii pentru intensificarea misiunilor din 
dieceza lui, asigurarea unui program continuu de activităţi spirituale din catedrală, 
fiind secondat de vicarul său general, Ioan Ploscaru, organizând şi un pelerinaj 
lugojean al icoanei miraculoase de la Scăiuş, în 31.VII. – 1.VIII.1948, mulţimea 
adunată speriind autorităţile (26).  

Ioan Bălan nu era simpatic autorităţilor comuniste, iar prin atitudinea lui 
le-a devenit antipatic în mod expres. Profitându-se de art. 22 al legii cultelor, care 
prevedea doar existenţa unor dieceze de 750.000 de credincioşi, Ioan Bălan a fost 
pensionat de guvern în 18.IX.1948 (împreună cu Alexandru Rusu şi Valeriu 
Traian Frenţiu; Ioan Suciu fusese depus încă din 3.IX.1948); ca urmare, 
semnătura sa nu mai avea valoare oficială în ochii guvernanţilor, toate actele 
administrative trebuind să fie semnate de vicarul general. Nici un episcop catolic 
nu a recunoscut această pensionare forţată, Ioan Bălan continuându-şi, ca şi 
ceilalţi, exercitarea actelor eclesiastice specifice. (27).  

Patriarhul Justinian Marina vizitând Lugojul (doar când a aflat că Ioan 
Bălan nu se afla în localitate) şi Caransebeşul (13..IX.1948) a lansat diatribe 
anti-greco-catolice (28), care nu au făcut decât să anuleze rezistenţa celor cu 
adevărat credincioşi.  

După conciliabulul de la Cluj, din 1.X.1948 în care 37 de preoţi timoraţi, 
excomunicaţi de episcopul locului, decideau unirea Bisericii Greco-Catolice cu 
cea Ortodoxă, şi primirea teatrală a acestora la Bucureşti, în 3.X.. Ioan Bălan a 
intervenit de la altarul catedralei sale, ţinând o predică emoţionantă (29), iar în 
7.X. a contrasemnat cu ceilalţi episcopi greco-catolici scrisorile de protest 
adresate lui Constantin Parhon, Preşedintele Prezidiului RPR şi preşedintelui 
Consiliului de Miniştri, dr. Petru Groza (30), fiind pregătit de altfel pentru 
arestare.  

Cu modestie şi-a pregătit câteva haine şi lucruri pe care le considera utile în 
detenţie. În 3.X. după predică, fusese apărat de credincioşi, iar arestarea plănuită 
nu se putuse efectua; în 28.X., la orele 15 maiorul Kling l-a invitat până la 
Securitatea din Lugoj, fiind deţinut acolo. Nu avea să-şi mai revadă dieceza. (31).  

A urmat calvarul domiciliilor obligatorii şi al detenţiei.  
Ioan Bălan împreună cu canonicii Iosif Vezoc şi Nicolae Brânzeu, 

prepozitul capitular (32) a fost dus la Ministerul de Interne la Bucureşti; aici a fost 
despărţit de canonici (duşi la M-tirea Neamţ), iar în 31.X, împreună cu ceilalţi 
episcopi uniţi, a fost depus la Dragoslavele, la vila Patriarhiei. Aici în 14.XI. au 
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primit vizita patriarhului Justinian, care le-a făcut propunerea să treacă în Biserica 
Ortodoxă. Atunci a primit replica memorabilă de la Ioan Bălan: „Eu sunt convins 
că Biserica cea adevărată este cea Catolică! Dacă aş fi convins că Biserica 
Ortodoxă este cea adevărată, nu aş ezita un moment să intru în ea”. Apoi i-a 
reproşat patriarhului uzul forţei, ca o probă concretă a injustiţiei şi a lipsei de 
dreptate şi convingere a celor ce fac „unificarea” (34).  

Ioan Bălan era bucuros când afla de preoţi care acceptau persecuţia în loc de 
a accepta trecerea („Încă cinci decoraţi ai Diecezei de Lugoj”), după cum era plin 
de amărăciune la căderile unor persoane la care nu se aştepta („Fraţilor, tare 
ne-am înşelat la oameni”) (34). 

În 4. XII.1948 episcopii au aflat de faimosul decret 358/ 1.XII.1948, prin 
care Biserica Română Unită era „desfiinţată” de către autorităţile statului. 
Episcopii (cu excepţia lui Valeriu Traian Frenţiu aflat în acel în acel moment la 
spitalul din Rucăr) au redactat un memoriu de protest, în 10.XII.1948 către 
preşedintele consiliului de miniştrii, Petru Groza (35). Răspunsul primit a sosit 
peste aproape două luni: în 27..II.1949 episcopii au fost mutaţi la Căldăruşani, 
unde o porţiune din mănăstire a fost transformată în lagăr, aici fiind aduşi şi 
canonicii de la M-tirea Neamţ.  

La Dragoslavele, în vilă, în camera de sus stăteau Ioan Bălan, Vasile 
Aftenie şi Iuliu Hossu, iar jos Alexandru Rusu, Ioan Suciu şi Valeriu T. Frenţiu, 
când s-a întors din spital (36).  

La Căldăruşani Ioan Bălan a stat într-o cameră cu Ioan Suciu, cu Vasile 
Aftenie, ceilalţi fiind grupaţi tot împreună, în altă încăpere. (37).  

Condiţiile dure de detenţie, lipsa căldurii, regimul sărac alimentar, i-au 
determinat pe internaţi să-şi intensifice preocupările spirituale. Ioan Bălan şi-a 
păstrat umorul, antologică fiind replica dată unor securişti care le făceau 
percheziţii periodice: „Ce căutaţi, insecte? Căutaţi şi ouăle!” (38).  

Căldăruşanii nu au fost decât o etapă; regimul dorea exterminarea 
recalcitranţilor, astfel că din noaptea de 24/ 25.V.1950 internaţii au fost duşi cu 
dubele la penitenciarul de exterminare de la Sighet. Iuliu Hossu a numărat 21 de 
persoane, transportate cu două dube, în cea de nouă persoane fiind transportaţi 
episcopii rezidenţiali Valeriu Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan şi Iuliu 
Hossu. Ioan Suciu era anchetat la MAI (a ajuns la Sighet mai târziu), iar Vasile 
Aftenie a fost martirizat în 10.V.1950. tot în anchetele MAI. (39).  

La Sighet regimul a fost unul de exterminare.  
Deţinuţii erau ţinuţi în frig, având ca hrană doar reziduuri stricate, mai ales 

până în 1953; ulterior regimul alimentar s-a mai îmbogăţit întrucâtva. Ioan Bălan 
a stat iniţial în celula 48, dormind pe patul inferior, pe patul superior dormind 
Iuliu Hossu. Bălan suferea de hernie dublă, din această pricină deplasându-se cu 
greutate şi „culegând” insultele, înjurăturile şi bătăile gardienilor. Episcopii Hossu 
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şi Bălan erau însărcinaţi cu transportul tinetei, iar împreună cu canonicii Augustin 
Folea (1885-1969, Gherăieşti) Ioan Bălan era destinat şi la spartul lemnelor.  

Ulterior episcopii au fost dispersaţi în alte celule. În celula 44 s-au regăsit 
Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu şi Ioan Bălan. Acesta din urmă a fost destinat 
la curăţarea closetelor. I s-a accentuat suferinţa de stomac, nemaiputând tolera 
varza şi fasolea, iar hernia dublă nu i-a fost tratată. Cu toate acestea, a supravieţuit 
infernului. (40).  

O mare durere i-a produs-o la Sighet defecţiunea pr. dr. Iuliu Raţiu, vicarul 
general al Timişoarei, care nemaiputând răbda regimul de exterminare, a semnat 
trecerea la Ortodoxie (1952); Ioan Bălan i-a citit formula de excomunicare, dar 
ulterior l-a primit cu bucurie la Curtea de Argeş, Iuliu Raţiu în final 
reîntorcându-se în Biserica Greco-Catolică. (41).  

Din 4.I.1955 episcopii Iuliu Hossu, Ioan Bălan şi Alexandru Rusu au fost 
scoşi din penitenciarul Sighet, fiind transportaţi la Bucureşti (6.I.1955) iniţial la 
Sanatoriul Gerota, apoi la Spitalul I.C. Frimu, de pe Calea Floreasca (2.II.1955), 
pentru refacerea sănătăţii.  

Aici episcopii au putut fi vizitaţi de cei apropiaţi; Ioan Bălan a fost vizitat şi 
de N. Costea, membru al Comitetului Agrar, prieten cu Petru Groza. Episcopii au 
fost în audienţă şi la Petru Groza, şi la Dumitru Dogaru, director la Ministerul 
cultelor, fiind vizitaţi şi de Gh. Neicof, funcţionar la acel minister. Episcopii au 
refuzat pensionarea propusă de guvern (ar fi acceptat o recunoaştere a situaţiei de 
fapt, o renunţare la jurisdicţie, pensionarea unui episcop catolic fiind posibilă doar 
cu acceptul Sf. Scaun). S-a stabilit din partea Ministerului Cultelor ca episcopii să 
primească un ajutor lunar de 1.000 lei (o sumă importantă în acel timp) (42).  

Dar episcopii nu au înţeles să-şi abandoneze Biserica. Au reînceput 
solicitările pentru restaurarea drepturilor Bisericii Unite, iar insistenţa lor 
devenind supărătoare, au fost mutaţi în domiciliu obligatoriu la Curtea de Argeş 
(7.V.1955), unde au fost cazaţi în camerele fostelor doamne de onoare ale reginei. 
(43).  

Episcopii au reabordat calea petiţionară, şi au început să se ocupe de starea 
diecezelor lor, să primească reprezentanţi ai clerului sau dând dispoziţii 
administrative de resort. Primul memoriu, la 1.VIII.1955, va fi redactat de 
Alexandru Rusu, mitropolitul ales al BRU şi confirmat de Sf. Scaun. Nu va primi 
răspuns. Un memoriu ulterior, din 25.IV.1956 (44) semnat de cei trei episcopi, va 
fi înaintat nu doar conducerii Statului, ci răspândit şi printre clericii rezistenţi şi 
credincioşi.  

Se va declanşa o amplă acţiune de strângere a semnăturilor în favoarea 
relegalizării cultului, totul culminând cu câteva liturghii greco-catolice celebrate 
public în Ţara Oaşului, în Bihor sau la Cluj (12.VIII.1956). La Curtea de Argeş 
episcopii au fost vizitaţi nu doar de clerici, de rude, ci şi de însărcinatul cu afaceri 
al Franţei (45), activitatea celor trei episcopi stârnind mânia autorităţilor.  
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Ioan Bălan a fost vizitat de mai multe ori de PS Ioan Ploscaru, căruia i s-a 
dat mână liberă pentru a reorganiza cultul în dieceza Lugojului („Faci ce poţi, în 
funcţie de împrejurări”), Ioan Bălan nerefuzând un „azil eclesiastic” oferit de 
romano-catolici, dacă acest lucru era posibil (46).  

Atât Securitatea cât şi ierarhii colaboraţionişti din Biserica Ortodoxă au 
intrat în alertă.  

Deja în 16.IX.1955 s-a luat decizia de schimbare a dosarului de verificare a 
celor trei ierarhi în dosar de acţiune informativă de grup. Vizitele lui Ioan 
Ploscaru (consemnat în documentele Securităţii Ioan Luminosu) şi a prepozitului 
Nicolae Brânzeu, precum şi iniţierea acţiunii petiţionare au constituit un motiv 
suficient pentru acest demers. (47)  

Justinian Marina cu Sinodul permanent (format din mitropoliţi, unul din cei 
mai activi fiind dr. Justin Moisescu, noul numit mitropolit ortodox al Ardealului, 
Nicolae Bălan decedând în 1955) au stabilit o „Hotărâre în legătură cu acţiunea de 
consolidare a reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania” în iunie 
1956, prin care erau prevăzute măsuri de împiedicare a resuscitării Bisericii Unite: 
se recomanda stimularea misionarismului, sporirea plăţilor preoţilor greco-catolici 
trecuţi în B.O.R., difuzarea de cărţi (fiind recomandat volumul „Când fraţii sunt 
împreună”, finalizat deja în 1955, având un tiraj de 6.000 exemplare), sporirea 
Fondului Central Misionar, facilitarea promovărilor clericilor „reveniţi”, 
oferindu-se şi un post de consilier patriarhal, precum şi solicitarea ajutorului 
Statului în consolidarea unificării, Justin Moisescu fiind delegat al Sf. Sinod să 
intermedieze pe lângă guvern (48)  

Ca urmare s-a decis ca în 14.VII.1956 episcopii să fie transferaţi în 
mănăstirea de la Ciorogârla, faptul fiindu-le adus la cunoştinţă de vicarul 
patriarhal Theoctist Arăpaş şi de Gh. Neicof, în 13.VII.1956. La Ciorogârla cei 
trei episcopi au fost cazaţi în clădirea din mijloc, la stânga porţii principale, într-o 
casă cu două încăperi şi o verandă, în prima cameră domiciliind Alexandru Rusu, 
în cea de-a doua Iuliu Hossu şi Ioan Bălan.  

Episcopii au fost „intoxicaţi” cu mirajul unei audienţe la ministerul cultelor, 
acordată lui Alexandru Rusu, astfel încât au ţinut o conferinţă episcopală în 
12.VIII.1956 (49)  

În realitate Alexandru Rusu a fost transportat în 13.VIII.1956 la M-tirea 
Cocoş (Tulcea), de unde va fi arestat în 30.XII.1956, fiind întemniţat şi 
condamnat la 25 de ani de închisoare (va deceda în penitenciarul Gherla, la 
9.V.1963), iar din 16.VIII.1956 Iuliu Hossu va fi transportat la M-tirea 
Căldăruşani, ţinut iniţial în izolare, apoi cu domiciliu obligatoriu, iar din 1968 sub 
supraveghere până la moarte (28.V.1970). La Ciorogârla va rămâne Ioan Bălan 
împreună cu bucătarul Luca (acesta din urmă fiind mai apoi înlăturat) (50).  

Cei trei episcopi se aflau sub atenta supraveghere a Securităţii.  
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O notă informativă a Securităţii (nr. 342/12.IX.1956) consemnează: „Dintre 
cei trei, Bălan pare a fi mai potolit. El este apropiat de Biserica Ortodoxă şi se 
crede că dacă ar fi fost lăsat singur – aşa cum este acum – ar fi trecut la 
ortodoxie. Rusu Alexandru şi Hossu sunt catolici încarnaţi, nutresc sentimente 
naţionaliste şi cred cu tărie într-o schimbare politică internaţională (...)  

În urma celor întâmplate în Ardeal cei trei episcopi au fost dispersaţi: Al. 
Rusu la mănăstirea Cocoşu Tulcea; Iuliu Hossu la Căldăruşani în casa arhim. 
Martinian Ionescu, Ioan Bălan a rămas la Ciorogârla împreună cu bucătarul 
Luca.  

Este nevoie ca şi Bălan să fie luat de la Ciorogârla, întrucât prezenţa lui 
într-o mănăstire de călugăriţe influenţează asupra călugăriţelor doctrina catolică 
(sic!)...” (51)  

Lucrările publicate în 1956 („Când fraţii sunt împreună”) sau în 1957 
(articolul P. Prof. Spiridon Cândea) aveau deci şi un rol de „captatio 
benevolentiae”: considerându-se (în mod corect) că Ioan Bălan fiind un apărător 
al tradiţiei bizantine, în urma suferinţelor de la Sighet, prin recunoaşterea 
meritelor sale cărturăreşti, el ar fi uşor de convins să treacă în Biserica Ortodoxă. 
Efectul propagandistic ar fi fost devastator pentru ceilalţi rezistenţi.  

Planul a fost continuat şi în anii următori, în 1958 celebrându-se cu 
publicitatea eclesiastică de rigoare trecerea a altor clerici greco-catolici la 
Ortodoxie, figurile proeminente fiind dr. Vasile Aştileanu (promovat rapid ca 
episcop, cu numele Visarion Aştileanu) şi vrednicul preot Onisie Moraru (52).  

Or Ioan Bălan nu doar că nu a trecut, ci, cum releva nota Securităţii mai sus 
citată, influenţa maicile de care era înconjurat.  

Anul 1958 era un intens an de persecuţie religioasă, nefiind decât 
continuatorul anilor de persecuţie 1956 (mai ales după Revoluţia maghiară) şi 
1957 (anul proceselor Rezistenţei greco-catolice): guvernanţii comunişti tratau şi 
problema retragerii trupelor sovietice din România, dorind să-şi supraliciteze cu 
această ocazie ortodoxia marxist-leninistă. Urma la rând persecuţia împotriva 
Bisericii Ortodoxe (53)  

Ultimul lucru de care aveau nevoie organele represive şi conducătorii 
comunişti ce doreau distrugerea monahismului era un nou centru monahal 
„infestat” cu pietate catolică...  

Soarta lui Ioan Bălan era deja pecetluită.  
Câţiva preoţi au declarat că au putut să-l viziteze pe Ioan Bălan la 

Ciorogârla. Astfel Emil Puni, viitor superior al iezuiţilor din România, afirma că 
Ioan Bălan a fost lăsat la Ciorogârla fiind aproape orb, chiar el, Puni, îngrijindu-l 
(54).  

Mărturia lui trebuie redimensionată: Iuliu Hossu în memoriile sale afirmă 
răspicat că Ioan Bălan coresponda cu el de la Ciorogârla, ultima scrisoare trimisă 
de Hossu lui Bălan fiind din 24.VI.1959 (aniversarea hirotonirii sacerdotale a 
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acestuia din urmă, după stilul vechi), la care a primit răspuns (ca şi de la celelalte) 
(55).  

Ori un orb nu poate scrie scrisori în condiţii obişnuite.  
Pr. Francisc Zudor, paroh al Bisericii romano-catolice Bărăţia din Bucureşti, 

fost elev al lui Ioan Bălan, afirma că a avut permisiunea de a-l vizita, i-a adus 
lumânări şi vin, l-a spovedit, iar ierarhul i-a scris testamentar dorinţa sa de a fi 
îngropat la cimitirul Bellu catolic, de fostul său elev (56). Zudor i-a luat ultima 
mărturisire, afirma că era „simplu şi umil ca un copil” (57), confirmă faptul că 
arhiereul ţinea predici măicuţelor ortodoxe, iar la un moment dat a avut un atac de 
paralizie cu scleroză galopantă, iar după ultima spovadă ar fi decedat. (58)  

Iuliu Hossu afirmă că în data de 9.VIII.1959 a aflat printr-o maică venită 
întâmplător de la Ciorogârla la Căldăruşani de moartea fostului său duhovnic şi 
coleg de martiraj (59).  

Curatorul memoriilor cardinalului Hossu, Pr. dr. Silvestru Augustin 
Prunduş, adânc cunoscător al perioadei clandestinităţii, a menţionat într-o notă de 
subsol că:  

„Există o altă versiune asupra morţii episcopului Bălan: «A fost izolat la 
mănăstirea Ciorogârla. Aici se îmbolnăveşte grav şi este dus la Bucureşti, unde 
moare la spital, la 4.VIII.1959. Este înmormântat la cimitirul Bellu catolic» (Cf. 
Ioan Ploscaru, „Lanţuri şi teroare”, ed. Signata, Timişoara, 1993, p. 417). După altă 
variantă, cu circulaţie orală, la spital ar fi fost maltratat. Episcopul Ploscaru, 
succesorul lui Bălan, era, credem, mai bine informat. Episcopul Bălan, complet 
izolat de către torţionarii săi, îşi făcea liturghia singur, fără asistenţă, încât măicuţa în 
cauză n-avea cum cunoaşte detaliile concrete ale desfăşurării liturghiei sale, sau ale 
ultimelor sale momente, dacă ele s-au petrecut la Ciorogârla, pentru că şi maicilor şi 
stareţului, le-a fost interzis orice contact cu episcopul. Istoricilor le revine sarcina să 
stabilească adevărul” (60)  
 
Pr. dr. Ioan M. Bota afirmă în studiile citate anterior de noi că Ioan Bălan a 

murit în 4.VIII. la Jilava, în închisoare (61).  
Posedăm şi mărturia cutremurătoare a lui Marin Creangă, de confesiune 

ortodox, fost gropar al cimitirului Bellu catolic de la începutul anului 1950 şi până 
la pensionare (62). Acesta oferă date surprinzător de exacte despre episcopii 
Vasile Aftenie, Ioan Bălan şi Iuliu Hossu. În ce constă mărturia sa?  

Conform lui Marin Creangă, Ioan Bălan a fost ridicat de la Ciorogârla, apoi 
transportat la Gherla, şi mai apoi la Jilava. Aici ar fi fost legat de un stâlp de lemn, 
cu mâinile la spate, şi hrănit cu lingura, aproape 3 săptămâni. Nevoile şi le făcea 
pe el. Apoi i s-a făcut rău, decedând. A doua zi i-au adus sicriul la cimitirul Bellu, 
care era înţesat de securişti ce nici măcar nu şi-au dat osteneala să se ascundă. P. 
Zudor a efectuat slujba. Nu a fost permisă asistenţa altora. Marin Creangă 
vorbeşte în calitate de martor ocular.  
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Studiind raportul posibilitate / probabilitate, putem trage următoarele con-
cluzii:  

1) Prezenţa lui Ioan Bălan, imun la „captatio benevolentiae”, şi cu influenţă asupra maicilor 
ortodoxe, a deranjat Securitatea încă din 1956.  

2) S-a recomandat îndepărtarea lui de la Ciorogârla.  
3) Era perfect lucid, celebrând zilnic, putând citi şi scrie.  
4) Ultima scrisoare o trimite în sau imediat după 24.VI.1959, lui Iuliu Hossu.  
5) Este atent monitorizat, şi prin intermediul clerului.  
6) Nimeni nu consemnează numele spitalului din Bucureşti, unde cică ar fi fost internat. 

Oare de ce?  
7) La Jilava funcţiona o secţie spital., iar lexicograful detenţiei româneşti dl. Cicerone 

Ioniţoiu (şi alţi cercetători) dau ca sigură prezenţa lui Bălan acolo, unde va deceda.  
8) De ce având domiciliu obligatoriu ( supravegheat da, dar totuşi nu întemniţat) ajunge la 

secţia penitenciară Jilava? Un singur răspuns: a fost ridicat cu ceva timp în urmă, nu mult după 
24.VI.1959.  

9) Până atunci starea sa de sănătate a fost relativ bună, în urma tratamentelor din 1955. Ori 
conform variantelor vehiculate frecvent, el ar fi fost dus la un spital.  

În realitate varianta ca Ioan Bălan să fie ridicat pentru „un supliment de 
anchetă” şi pentru o nouă inculpare este cea mai probabilă. Necooperând cu 
anchetatorii, a fost torturat, ceea ce i-a provocat moartea.  

Ioan Bălan a fost nu doar un mărturisitor al credinţei (mărturisitorul 
supravieţuind persecuţiei) ci şi un martir, murind pentru credinţă!  

Pentru a nu apare zvonuri, este îngropat de Securitate la cimitirul Bellu 
catolic, slujba fiind celebrată de un preot de încredere (al regimului).  

Aşa a murit acum 50 de ani cel mai mare teolog român unit din secolul XX. 
Pentru a justifica afirmaţia de mai sus este utilă prezentarea unei liste sumare a 
principalelor sale opere:  

1. „Die kirchliche Dyptichen. Ihr Wesen und Gebrauch”, Viena, 1906, teza de doctorat a 
lui Ioan Bălan, studiu istoric şi liturgic asupra dipticelor.  

2. O gramatică ebraică (neidentificată de noi), lucrare probabil manuscrisă.  
3. „Limba cărţilor bisericeşti. Studiu istoric şi liturgic”, Blaj, 1914, Tip. Seminarului, 

277 p.  Lucrarea însumează şi dezvoltă articole publicate precedent în revista blăjeană „Cultura 
Creştină”.  

Ioan Bălan este adeptul limbii organice, fiind adeptul înlăturării latinismelor artificiale 
introduse de Cipariu – Laurian – Massim, care au deformat monstruos cărţile liturgice orientale 
tipărite la Blaj între 1865-1900. Mai mult, el avertizează împotriva unei „schisme lingvistice” şi 
consideră fundamental principiul prin care traducătorul unui text sacru trebuie să aibă o viaţă 
personală sfântă. Lucrarea dovedeşte o excelentă cunoaştere a cărţii vechi româneşti.  

Lucrarea este o sinteză a două seriale: „Autorii cărţilor liturgice”, publicat în „Cultura 
Creştină”, Blaj, 1911, 1, nr. 18, p. 588-592; nr. 19, p. 619-623; nr. 20, p. 648-653; 1912, 2, nr. 2, p. 
40-50; nr. 3, p. 81-85; şi „Limba cărţilor bisericeşti”, publicat în „Cultura Creştină”, Blaj, 1911, 
1, nr. 1, p. 10-14; nr. 3, p. 80-84; nr. 4, p. 112-116; nr. 6, p. 171-176; nr. 7, p. 207-213; nr. 9, p. 292-
298; nr. 10, p. 321-324; nr. 11, p. 370-373. 

4. „Antimisul”, Bucureşti, 1915. Este un studiu istorico-liturgic despre antimisele liturgice.  
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5. „Eminescu şi teologii români uniţi de la Viena”, Blaj, 1919, Tip. Seminarului. Este un 
studiu despre prezenţa lui Eminescu la Viena. Mai mult, este o reparaţie blăjeană a „cazului 
Grama”.  

6. „Viaţa lui Iisus scrisă pe înţelesul tuturor”, Blaj, 1922, Tip. Seminarului, 227 p. Este o 
viaţă a Mântuitorului cu reflexii de teologie morală.  

7. „Noul Testament al Domnului Nostru Iisus Hristos scos pe înţelesul tuturor”, 
prevăzut cu concordanţă biblică, explicaţii (scholii), concordanţă tematică şi onomastică. Este de 
fapt o traducere după Vulgata şi Textus Receptus, chiar dacă din modestie autorul o consideră o 
diortorisire a variantei lui Samuil Micu (1795). Ed. I, Oradea, 1925, 806 p.; Ed. II, Lugoj, 1938, 
867 p.; Ed. III, Oradea, 1995, p. 815, ediţie îngrijită de Pr. Ioan Vasile Botiza.  

8. „Fontes iuris canonici Ecclesiae rumenae”, Roma, 1932, Tip. Poliglotă Vaticană, 114 
p. Un studiu extrem de valoros despre originea dreptului canonic în Biserica Românească din 
Transilvania, clasificat prin drept divin, drept canonic, legislaţie civilă, începând cu timpurile 
apostolice şi până la anul 1930.  

9. „Codificazione canonica orientale. Fonti. Fascicolo X. Disciplina bizantină. Rumeni. 
Testi di diritto particolare dei rumeni”, Roma, 1933, Tip. Poliglotă Vaticana, 881 p. Este un 
volum tipărit pagină/ filă albă, pentru adnotări, colectând toate izvoarele canonice particulare pentru 
dreptul canonic românesc, atât cel ortodox, cât şi cel catolic. Porneşte din Evul Mediu, 
consacrându-l pe Ioan Bălan şi ca medievist.  

10. „Les martyrs de l’Eucharistie dans l’Eglise Roumaine Unie”, Tunis, 1931, Tip. 
Weher & Co. Este o retipărire a comunicării susţinute la Congresul Eucharistic de la Carthagena 
(1930). Sunt prezentaţi martiri greco-catolici din sec. XVIII ucişi de luterani sau de agenţii lui 
Sofronie de la Cioara. Teologia euharistică, liturgică, este intim legată de teologia martirajului.  

11. „Leges Justiniani de haereticis”, Roma, 1935, Tip. Poliglota Vaticana, 16 p. Un studiu 
despre legile anti-eretice din timpul lui Iustinian.  

12. „Rostul Asociaţiei Preoţeşti Sf. Nichita al Remesianei”, Blaj, 1934, Tip. Seminarului, 
20 p. Statutele sunt însoţite de îndrumări pentru această societate sacerdotală, destinată preoţilor 
celibi.  

Trebuie menţionat că printre fructele acestei asociaţii s-au numărat episcopii Ioan Suciu şi 
Ioan Ploscaru. Mai mult, un grup de preoţi clujeni, aparţinând acestei societăţi au creat editura Sf. 
Nichita, a episcopiei de Cluj-Gherla, activă între anii 1940-1944 în Ardealul de Nord, scoţând carte 
românească ziditoare de suflet pentru românii din Ungaria. Au publicat P. Nicolae Pura 
(1913-1981), viitor conducător diecezan: „Acela pe care voi nu-L ştiţi”, „Pilde I, II, III”, „Ţine 
aprins darul”, „Savanţii de azi şi religia”, etc. dr. Cosma Avram (1906-1976), canonic, „Naşterea 
din apă şi din spirit”, Teofil Herineanu (viitorul episcop ortodox, 1909-1992) traducerea faimoasei 
„Sufletul Apostolatului” de Dom J.B. Chautard, OSB, P. dr. Simeon Chisiu (1903-1988) 
„Meditaţii” (2 vol.) traduse după Chaignon, dr. Emilian Lemeni (†1956) „Petru şi Pavel la Roma”, 
„Floarea din Rovere”, „Podoaba sufletului” etc. Deci o Asociaţie care a creat oameni şi cărţi.  

13. „Un sinod diecezan de sub episcopul Rednic”, Blaj, 1936, Tip. Seminarului, 14 p. 
(extras din revista „Cultura Creştină”, 1936) o utilă contribuţie la istoria B:R.U. Se republică.  

14. „Îndrumări pentru reorganizarea şi conducerea Congregaţiilor mariane”, Lugoj, 
1942, republicată din „Sionul românesc”. Se republică.  

15. „Logodna solemnă”, Blaj, 1945, Tip. Seminarului, 73 p. Un studiu canonic, istoric şi 
pastoral despre logodna eclesiastică.  

16. rămase în manuscris „Viaţa Sf. Pavel”.  
17. „Vechiul Testament” după Vulgate şi Septuaginta, rămas în manuscris, finalizat în 

1936, perfectat în 1947. 
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18. traduceri „Enciclica Prea fericitului Părinte Pius al XI-lea despre Preoţia Catolică 
(Ad catholici sacerdoti, 1936”, Blaj, 1936, Tip. Seminarului. „Exortaţiunea Papei Pius al X-lea 
către cler” (nevăzută de noi, dar menţionată în mod cert).  

19. „Autobiografia”, 1955, Curtea de Argeş, lucrare manuscrisă destinată rudelor. (63)  
20. „Spre culmile Sionului”, Lugoj, 1937, Tip. Diecezană. Conţine, retipărite: „Discurs la 

depunerea jurământului” (SR, nr. 19-20/1936), „Discurs la consacrarea de episcop” (SR, nr. 
21/1936), „Discurs la instalarea în scaunul episcopal” (SR, nr. 23/1936), „Prima pastorală către 
cler” (SR, nr. 22/1936), „Prima pastorală către popor” (SR, nr. 1-2/1937), „Cuvântare la promoţia 
canonicală din 1937” (SR, nr. 4/1937). 

Alături de aceste opere Ioan Bălan a publicat numeroase articole tratând 
subiectele cele mai variate.  

Mitropolitul Vasile Suciu a fost un dogmatist inegalabil; Ioan Boroş a fost 
istoric şi liturgist, Alexandru Nicolescu a fost un excelent apologet, la fel 
canonicul Ioan Georgescu (1889-1968), Ioan Suciu s-a ilustrat în teologia 
formativă, pastorală, Nicolae Pura a fost specialist în teologia ascetico-mistică, 
după cum Mons. Zenobie Păclişanu sau Octavian Bârlea au rămas inegalabili ca 
istorici eclesiastici.  

Dar Ioan Bălan a avut contribuţii fundamentale în toate aceste domenii, 
orizontul său spiritual şi intelectual depăşind stricta specializare teologică. Ceea 
ce este şi mai important, a căutat să-şi conformeze viaţa principiilor teologice pe 
care le-a studiat, mărturisirea şi martiriul său fiind o logică, ultimă consecinţă a 
acestei vieţi.  

Prin toate acestea Ioan Bălan rămâne cel mai mare teolog al Bisericii 
Române Unite din secolul XX.  

Acum câteva observaţii despre documentele publicate.  
Această carte este scrisă de Prea sfinţitul dr. Ioan Bălan, rostul nostru fiind 

doar de a readuce studii, articole, pastorale, dispoziţii ale vrednicului ierarh. 
Cuvintele episcopului vor glăsui de la sine. Intervenţia noastră va fi sumară, şi 
doar unde poate aduce scurte completări materialului publicat.  

Prezentarea unor numere din „Sionul românesc” (oficiosul diecezan 
lugojean, sigla S.R.) şi din „Unirea” se doreşte a fi o scurtă evocare a 
predecesorilor imediaţi ai PS Ioan Bălan la Lugoj: episcopul Alexandru 
Nicolescu (64) şi arhiereul Ioan Boroş, titular de Thesbia (65).  

Sunt prezentate apoi câteva articole ale canonicului Ioan Bălan, reproduse 
în „Unirea” (11.V.1929, 24.VIII.1929, 10.I.1931 (66), 15.IX.1934 (67), 
15.II.1936, 24.X.1936 – articolul omagial cu prilejul consacrării episcopale).  

Urmează reproducerea câtorva studii publicate în revista „Cultura 
Creştină” despre codificarea dreptului canonic („Cultura Creştină” 1936, nr.1, 
p. 35-39, nr. 4, p. 217-221) de hagiografie – martirologie („Cultura Creştină” 
1936, nr. 2, p. 85-91 (68), 1938, nr.10-11, p. 594-597) şi de istoria bisericii 
(„Cultura Creştină”, 1936, nr. 5, p. 283-296) (69).  
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Se continuă cu suita unor pastorale, discursuri, dispoziţii publicate de 
episcop în oficiosul diecezan „Sinodul Românesc”. Reţin atenţia pastoralele 
centrate hristocentric şi euharistic, stimulatoare ale devoţiunilor mariane (70), în 
favoarea presei bune.  

Înţelepciunea şi tactul pastoral al episcopului Bălan reies prin îndrumările 
legate de evenimentele politice ce se succedau începând cu 1938, în avalanşă: 
regimul autoritar al regelui Carol al II-lea (71), pierderile teritoriale din 1940, 
proclamarea Statului Naţional-Legionar (Ioan Bălan agreând doar participarea la 
„Ajutorul Legionar”), regimul de autoritate al Mareşalului Antonescu (Ioan 
Bălan sprijinind moral Războiul anti-bolşevic şi opera de asistenţă socială în 
favoarea soldaţilor), activitatea prudentă din timpul ocupaţiei sovietice sau din 
timpul tratativelor pentru Conferinţa de Pace (1947).  

O pastorală importantă, cu un remarcabil conţinut istoric este cea din 
21.III.1947, legată de aniversarea primului Sinod Unionist din 1697, încheiat 
sub mitropolitul Theofil Serémy (Ioan Bălan fiind descendent al familiei 
acestuia), episcopul demonstrând percepţia acestui Sinod la Roma (72).  

Din 1948 „Sionul Românesc” nu a mai putut apare; au apărut simple 
circulare lunare, ultima nr. 5/ 1948 (mai-iunie 1948) fiind reprodusă integral. 
Sunt reproduse şi câteva documente:  
A I. Decretul de numire al preotului Ioan Ploscaru, canonic prebendat, în funcţia de fisc 

consistorial (5.XI.1942)  
A. II. P. dr. George Rus – „Arestarea de către comunişti a episcopului Dr. Ioan Bălan, al 

Lugojului”, consemnată după mărturia dr. Cornel Petrassevich (Petrasievici).  
Documentul prezintă câteva inexactităţi, relatarea arestării făcută de Ioan Ploscaru 
(Ploscaru, 1994, p. 47-49) fiind cea a unui martor ocular, deci preferabilă.  
Mărturia dr. Petrassevich este importantă prin prezentarea acestui moment în conştiinţa 
deţinuţilor politici.  
Dr. Petrasievici, Cornel (1916, Scăiuş – 1997, SUA), medic ginecolog, fost membru al 
Cercetăşiei, al YMCA, a fost arestat în 1948, fiind acuzat de legături cu Legaţia Statelor 
Unite. A fost condamnat la 15 ani temniţă grea executând detenţia până în 1964, reuşind 
după eliberare să plece în SUA. În închisoare a fost un deţinut model pentru confraţii săi, 
salvând numeroşi confraţi de la moarte (inclusiv pe poetul Radu Gyr), făcând şi apostolat 
religios. A trecut pe la Jilava, minele de plumb de la Nistru (MM), Baia-Sprie, Aiud.  
Vezi şi Petrasievici, Cornel – „Cum s-a întâmplat dizolvarea AGRU-lui”, în B.V., Roma, 
1974, 13, nr. 3-4, p.190-192, în care este descris şantajul exercitat asupra prof. dr. 
Coriolan Tătaru, fost rezident regal, ultimul şef al A.G.R.U.  
P. dr. Rus Gheorghe (George) (†1996, Pittsburg, Penn.) a studiat la Roma, apoi a activat 
la Misiunea Română Unită din Buenos-Aires (Argentina), iar din 1954-1981 a fost 
parohul bisericii române „Sf. Maria” din McKeesport (Pennsilvania), fiind totodată şi 
profesor de ştiinţe biblice la Seminarul „St. Cyrill and Method” de rit bizantin, din 
Pittsburg. A fost un neobosit militant pentru drepturile Bisericii Unite din Ţară.  
Documentul prezentat a mai fost publicat în B.V., Roma, 1974, 13, nr. 3-4, p.119-120, 
fiind amplu citat şi de Pr. dr. Anton Moisin, 2001, p. 5-8.  
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Îl prezentăm în forma iniţială. Se aduc respectuoase mulţumiri Prof. dr. Ioan Chindriş, 
care ne-a furnizat acest document obţinut chiar de la P. dr. Rus, în urma unei vizite făcute 
în SUA.  

A III. Facsimilul memoriului episcopilor români uniţi deţinuţi la Dragoslavele 10.III.1948. 
Se publică pentru prima dată.  
Comparându-se scrisul memoriului cu mostre din înscrisurile episcopilor, redactorul 
principal a fost IPS dr. Alexandru Rusu.  
Copia din posesia noastră fiind defectuoasă, oferim o transcriere a memoriului:  

 
Dragoslavele 10.XII.1948  

Domnule Preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
Subsemnaţii episcopi gr. catolici români cu inexprimabilă durere am aflat întâmplător 

aici în locul de detenţiune unde suntem izolaţi, promulgarea decretului No. 358/1948 prin care 
Înaltul Prezidiu stabilind situaţia de drept „a fostului cult gr.catolic”, consumă desfiinţarea lui. 
Dureros cutremuraţi de gravitatea unică a decretului care înscrie în istoria Neamului, după cât 
cunoaştem, o siluire fără precedent a conştiinţei şi a libertăţii religioase, ne simţim îndatoraţi a 
Vă prezenta acest cuvânt al conştiinţei noastre de Ierarhi ai Bisericii gr. catolice române şi 
acest strigăt după dreptate ca cetăţeni ai ţării.  

Domnule Preşedinte, decretul ca să se poată justifica în faţa procesului pe care i-l face 
de acum conştiinţa lumii, şi îndeosebi a. poporului ţării, îşi dă două temeiuri. 

Primul temei invocat în decret este „revenirea comunităţilor locale (parohii) ale cultului 
gr. catolic la cultul ortodox român”. Nu există însă nici o lege în urma căreia să se considere 
inexistent un cult religios, prin trecerea mai mult sau mai puţin numeroasă a credincioşilor şi 
comunităţilor la alt cult religios. Legea reglementează numai apartenenţa bunurilor în urma 
acestor fel de treceri. Făcând presupunerea că revenirile (sau trecerile) s-au săvârşit în 
conformitate cu normele legale în vigoare, rămâne totuşi dreptul şi libertatea celorlalte 
comunităţi religioase, precum şi a persoanelor rămase credincioase cultului lor, să existe şi să 
funcţioneze liber şi pe mai departe, sub nediscriminata oblăduire a. aceloraşi legi. Dar 
presupunerea nu se verifică. Am arătat în ultimul nostru memoriu, felul ilegal în care s-a 
procedat la obţinerea cu orice preţ şi mijloace a celor mai multe „reveniri” programate de la 
gr. catolici la ortodocşi, mai adăugând că de atunci, pentru accelerarea procesului de 
exterminare a cultului nostru, Onor. Ministru al Cultelor a recurs la dispoziţii vădit 
tendenţioase, ca aceea de a păcăli la stabilirea confesionalităţii numerile numai capii de familie, 
contra decretului lege No.177/1948 art. 37 şi Constituţiei.  

Trebuie să menţionăm că ultima fază a „revenirilor” săvârşite în conacţiunile amintite, 
s-a săvârşit arestarea simultană în 29 Oct. an c. a tuturor Ierarhilor Bisericii Române Unite (ai 
cultului gr. catolic) şi detenţiunea lor continuată până azi. 

Al doilea temei al decretului este art.13 al decretului No.177/ 1948 care prevede pentru 
organizarea şi funcţionarea unui cult religios, nevoia recunoaşterii prin decret al Prezidiului 
Marii Ad. (unări) Naţ(ionale) a R.P.R.. În cazuri motivate se poate refuza sau retrage 
recunoaşterea acordată. Invocându-se acest articol, ni se aduc la cunoştinţă retragerea 
recunoaşterii cultului gr. catolic prin desfiinţarea tuturor organizaţiilor culturale şi statutelor 
lui.  

Domnule Preşedinte, Constituţia şi Legea Cultelor garantează tuturor cetăţenilor 
libertatea (?) oricărei credinţe religioase, garantează libertatea oricărui cult, dacă exerciţiul, 
practica şi ritualul lor nu contravin Constituţiei, securităţii sau ordinei publice şi bunelor 
moravuri.  

Cu toată sinceritatea căutăm în istoria prezentă a Bisericii gr. catolice o acţiune care să 
fi contravenit Constituţiei, securităţii, ordinei publice şi bunelor moravuri, fără să găsim. Viaţa 
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Bisericii gr. catolice este apologia celui mai creştinesc patriotism, a propovăduirii principiilor a 
oricărei aşezări în slujba poporului care decurg din demnitatea omului. Biserica gr. catolică stă 
fără pată şi fără sfială în faţa judecaţii istoriei, a neamului şi a omeniei. Mărturisim mai mult. 
Biserica gr. cat. prin pătimirea ei de acum pentru păstrarea libertăţii religioase, se dovedeşte 
apărătoarea Constituţiei Ţării şi a legilor ei care recunosc această libertate religioasă.  

Prin jurământul - fidel păstrat - depus conform legii de Episcopii Bisericii gr. catolice am 
dovedit că securitatea şi ordinea publică nu au de ce să se teamă din partea şefilor ierarhici ai 
Bisericii. Numai puţin azi decât altădată, cuvântul Sfântului Petru este cuvântul întregii ierarhii 
a Bisericii Catolice: „Supuneţi-vă pentru Domnul oricărei orânduiri omeneşti”. 

Ne întoarcem spre învăţătura canoanelor, tradiţiile şi normele cultului gr. catolic, potrivit 
cărora legea admite organizarea şi funcţionarea cultelor, dar nu găsim nici în ele vreo pricină 
care să întemeieze retragerea recunoaşterii cultului gr. catolic.  

Iată deci, Domnule Preşedinte, că decretul No. 358/1948 nu este şi nu poate să fie 
justificat şi credem că nu ar putea să figureze demn în codurile de legi care au drept bază 
Constituţia Ţării. 

Acesta fiind punctul nostru de vedere mărturisit aici (? - text greu lizibil) de Ierarhi ai 
Bisericii gr. catolice, cuvântul de cetăţeni în nealterată fidelitate faţă de binele poporului şi al 
ţării, credem că Excelenţa Voastră şi măritul Guvern va înţelege să redea Bisericii gr. catolice 
libertatea de organizare şi funcţionare, revocând decretul No. 358/ 1948, impunând astfel 
dreptatea pe care o reclamă sute de mii de rămaşi credincioşi ai cultului gr. catolic.  

Primiţi, Excelenţă, expresiunea sentimentelor noastre de aleasă consideraţiune. 
Dragoslavele (din detenţiune) la 10 Decemvrie 1948  
Dr. Alex. Rusu      Dr. Iuliu Hossu  
episcopul Maramureşului     episcopul Cluj-Gherlei. 
                 Dr. Ioan Suciu    Dr. Ioan Bălan 
                 episcop, adm. apost. al     episcopul Lugojului 
                 Arhidiecezei de Alba-Iulia   Dr. Vasile Aftenie 
                 şi Făgăraş  episcop aux. al Mitropoliei Blajului.  
 
A. IV. Reproducerea fişelor matricole penale ale lui Ioan Bălan, întemniţat la Sighet.  

Fişele penale sunt accesibile şi în spaţiu cibernetic, la http:// www.crimelecomunismului.ro/ro/ 
fişe_deţinuţi-politici/fişe_deţinuţi/ (site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
din România). Observăm că între cele două foi matricole apar câteva deosebiri. În prima, deşi 
părinţii sunt declaraţi „agricultori”, Ioan Bălan este trecut cu origine „burgheză”. Nu sunt 
menţionate bolile şi semnalmentele de recunoaştere. Fişa nu este ştampilată, nici semnată. A 
doua este completată. Aflăm că deţinutul era „cazat” în celula 44, suferind de maladiile 
consemnate de Iuliu Hossu. Fişa nu este doar un act acuzator al crimelor comuniste, ci şi o 
dovadă a acribiei memoriei episcopului Hossu. Observăm că de o eventuală internare la Jilava 
nu se face referire. În 1959 Ioan Bălan nu fusese (încă) condamnat, decesul său fiind 
comandat, ca în cazurile episcopilor Alexandru Cisar, Marcu Glaser, etc.  

A V. Copia memoriului către Ministrul Cultelor (Petre Constantinescu-Iaşi) redactat de mitropolitul 
Alexandru Rusu, 1.VIII.1955, Curtea de Argeş. Alexandru Rusu a fost sprijinit de ceilalţi doi 
confraţi supravieţuitori în demersul său.  

 
Pentru realizarea operelor de drept canonic, episcopul Ioan Bălan s-a 

inspirat din următoarele lucrări, fundamentale şi în ziua de astăzi:  
1. Actele Conciliilor provinciale ale Bisericii Greco-Catolice (1872, 1882, 1900), editate la Blaj, 

în 1886, respectiv 1906. 
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2. Bujoreanu, Ioan M. – „Colecţiune de legiuirile României vechi şi cele noui”, 3 vol., Bucureşti, 
1885, Tip. Academiei. Conţine colecţia completă a legislaţiei Principatelor Române şi a 
Vechiului Regat, până în 1885. 

3. Bunea, Augustin – „Cestiuni de dreptul şi istoria Bisericii Romanesci Unite”, 2 vol., Blas, 
1893. 

4. Fotino, Georges – „Contribution à l’étude de l’ancien droit coutumier roumain”, Paris, 1926, 
Libraire de Jurisprudence Ancienne et Modernne. 

5. Grama, Alexandru – „Institutiunile calvinesci in Biserica Romanescă din Ardelu”, Blasiu, 
1895. 

6. Micu Moldovan, Ioan – „Acte sinodali ale Baserecei Romane de Alba Iulia şi Fagarasiu”, 
Blasiu, I, 1869; II, 1872.  

7. Micu Moldovan, Ioan – „Libertatea cuscientei in Transilvania”, in „Archivu pentru filologia şi 
istoria”, Blasiu, 1868, nr. XI/1868-XXIX/1869. Conţine legislaţia dietală protestantă privitoare 
la bisericile româneşti. 

8. Miklosich, Fr., Müller, J. – „Acta Patriarchatus Constantinopolitani”, 2 vol., Vindobonae, 
1872, Tip. C. Gnold. 

9. Theiner, Augustinus – „Vetera monumenta historica Hungarian Sacra Illustrantia”, Roma, I, 
1859; II, 1860, Typis Vaticana. 

10. Colecţiile documentare editate de Eudoxiu de Hurmuzaki şi Andrei Veress.  
 
Episcopul-martir Ioan Bălan Teologul a gândit după cum s-a rugat, a 

vorbit după cum a gândit, s-a purtat şi a scris după cum a vorbit. Osemintele, de 
fapt relicvele lui Ioan Bălan aşteaptă să fie reînhumate în Catedrala din Lugoj 
(conform dorinţei sale), făcându-se nu doar cuvenita reparaţie martirului şi 
mărturisitorului, ci şi primul pas, necesar de atâta amar de vreme, „de restitutio in 
integrum in spiritualibus”.  
 

DR. MANFRED KIEREIN, CONSILIER AULIC 
P. DR. MIRCEA REMUS BIRTZ, OBSS, OHSG, OV 

 
 

Note şi observaţii  
 

1) Pentru introducerea în perioada respectivă sunt extrem de utile şi următoarele lucrări:  
Bucur, Ioan Marius – „Din istoria Bisericii Greco-Catolice Române (1918-1953)”, 

Cluj-Napoca, 2003, ed. Accent.  
Vasile, Cristian – „Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului 

comunist”, Bucureşti, 2003, ed. Curtea Veche.  
Idem – „Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente şi 

mărturii”, Iaşi, 2003, ed. Polirom.  
Bozgan, Ovidiu – „România versus Vatican. Persecuţia Bisericii Catolice din România în 

lumina documentelor diplomatice franceze”, Bucureşti, 2000, ed. Sylvi.  
Ştirban, Codruţa Maria; Ştirban, Marcel – „Din istoria Bisericii Române Unite”, Satu-Mare, 

2000, ed. Muzeului Sătmărean, cu ample referinţe şi asupra episcopului Ioan Bălan, p. 211-213, 
274-275, 590.  
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Ştirban, Marcel – „Din istoria Bisericii Române Unite. Biserică, Şcoală, Naţiune. Biografii 
şi documente”, Satu-Mare, 2008, ed. Muzeului Sătmărean.  

De asemenea, pentru consultarea lucrărilor publicate ale coordonatorilor prezentului volum, 
care vor fi citate ulterior, recomandăm şi pagina cibernetică http://remusmirceabirtz.wordpress.com 
unde lucrările apar în fişiere tip PDF, aşa cum au fost ele editate.  

În cazul lucrărilor de autor vom menţiona ulterior referinţele prin indicarea numelui de 
familie al autorului respectiv, anul lucrării şi pagina de resort.  

2) Prunduş, Plăianu, 1998, p. 67-68; Bota, 2003, p.100-101; Netzhammer, 2005, p. 213, 
214, 218, 219, 225-226.  

3) Netzhammer, 2005, p. 225-226, 229, 231, 243-44, 250, 258-59, 268-74. Despre 
convertirea la catolicism a lui Calinic Miclescu a se vedea D. N. (Dumitru Neda): „Mitropolit 
ortodox mort catolic”, in „Cultura Creştină”, Blaj, 1938, nr. 8-9, p. 563-568. 

4) Netzhammer, 2005, p. 354-57, 545.  
5) Netzhammer, 2005, p. 523, 629-30, 635, 644, 754, despre intrigile şi discreditarea p. 

Vasile Lucaciu p. 972.  
6) Netzhammer, 2005, p. 823, 824, 882-84, 907, 917, 945, 960.  
Relaţia cu PS Raymund Netzhammer a continuat şi după ce acesta a fost silit să lase scaunul 

Bucureştilor. O scrisoare frumoasă a lui Ioan Bălan din Roma (22.V.1932) către benedictinul 
elveţian este publicată în op. cit., p.1549-50.  

Despre atentatul de la Senat a se vedea şi Bădescu, Emanuel – „Max Goldstein aplică la 
Bucureşti teroarea bolşevică”, în revista „Dosarele Historia”, Bucureşti, 2002, aprilie, p. 20-27.  

7) S.a. „Întru numele Domnului” articol în „Unirea”, Blaj, 1936, 46, 5.IX.1936, p. 2-3; 
Netzhammer, 2005, p.1549-50.  

8) Gasparri, card. Pietro (1852, Capovallaasa di Ussita – 1934, Roma), preot din 1877, din 
1898 arhiepiscop titular al Caesareei din Palestina, delegat apostolic în Peru, secretar al Curiei 
Romane din 1901, cardinal din 1907, secretar al Secretariatului de Stat din 1914, preşedinte al 
Comisiei Pontificale de interpretare a Dreptului Canonic din 1930.  

Sincero, card. Luigi (1870, Trino Vercellese – 1936, Roma) preot din 1892, între 1917-1923 
secretar al Comisiei Pontificale de interpretare a Dreptului Canonic, din 1923 cardinal, prosecretar 
al Congregaţiei Orientale din 1926, secretar al Congregaţiei Orientale din 1927, arhiepiscop titular 
de Petra din 1929, preşedinte al Comisiei de Interpretare a Dreptului Canonic din 1933, din 1934 
secretar al Congregaţiei Orientale.  

9) Luigi cardinal Sincero a promulgat la 11.III.1935 „Regulamentul propunerii persoanelor 
pentru alegerea mitropolitului Bisericii Române Unite” (publicat în „Unirea”, Blaj, 1935, 45, 
27.IV.1935, p. 2-6). Un comentariu elogios, nesemnat, în „Unirea”, Blaj, 1935, 45, 20.IV.1935, 
p.1-2. În spatele acestui regulament se afla expertul canonic în probleme româneşti, Ioan Bălan.  

Despre alegerea de mitropolit din 1955-56 a se vedea articolele din „Unirea”, Blaj: 
„Chibzuinţă şi măsură” (2.III.1935, p.1-2), „Începutul bucuriei” (11.V.1935, p.1-3), „Vina 
guvernului” (29.II.1936, p.1-2), „Lămuriri necesare” (1.VIII.1936, p.1-2), „Restabilirea adevărului” 
(15.VIII.1936, p.1-2, articol răspuns la un articol al canonicului dr. Aloisie Ludovic Tăutu, 
„Stabilirea unui adevăr”, apărut în „Naţiunea Română”, Cluj, 13.VIII.1936).  

Vezi şi „Interviu acordat de Mons. Aloisie Tăutu către Radio Vatican”, în B.V., Roma, 
1971, 10, nr. 3, p. 86.  

În sinodul din 1935 au obţinut Alexandru Nicolescu (favoritul Sf. Scaun) 57 voturi, Iuliu 
Hossu (favorit al Regelui şi al guvernului) 34 de voturi, un număr mai mic de voturi revenindu-i lui 
Valeriu Traian Frenţiu.  

Aloisie Tăutu (1895, Seimeş-Terebeşti, SM – 1981, Roma) studii la Propaganda Fide şi la 
Viena, doctor în teologie, canonic al diecezei de Oradea Mare, din 1937 la Roma, a avut o activitate 
prodigioasă de traducător, istoric medievist, fiind între 1937-1947 şi consilier la Legaţia Română 
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către Sf. Scaun. Vezi şi Bârlea, Octavian – „Mons. Dr. Aloisie Tăutu”, în „Perspective”, München, 
1981, 4, nr.1 (13), p. 25-27, iar pentru opera istorică, Periş, Lucian – „Aloisie Tăutu. Aspecte din 
opera istorică”, teză de licenţă, Univ. Babeş-Bolyai, 1992, 140 p.  

Din nefericire, erudiţia imensă a mons. Tăutu era dublată şi de un orgoliu nemăsurat, acesta 
impunând pe linie guvernamentală şi numirea unui episcop vicar la Blaj (dorind să fie el alesul... ), 
odată cu alegerea mitropolitului, stârnind furia blăjenilor. A fost apoi expediat la Roma, aici, ca 
răzbunare, determinând încheierea unui acord secret între Congregaţia Orientală şi mitropolitul 
Niculescu, prin care se urmărea reducerea progresivă a numărului de electori, ulterior mitropoliţii 
urmând doar să fie numiţi de Sf. Scaun. Exact opusul lui Ioan Bălan, care s-a gândit mereu la binele 
Bisericii, apoi la al său propriu.  

10) vezi articolul anonim „Întru mulţi ani, Stăpâne” şi textul scrisorii lui Gala Galaction în 
„Unirea”, Blaj, 1936, 46, 24.X.1936, p.13.  

11) Ploscaru, 1994, p. 36-37, 77 (despre dorinţa ca Ioan Ploscaru să-i fie coadjutor), 298-99.  
12) Ploscaru, 1994, p. 301, 304-305; a se vedea medalionul „Ioan Bălan” la p. 292-314  
13) Ploscaru, 1994, p. 295  
14) Ploscaru, 1994, p. 36-37, 296  
15) Ploscaru, 1994, p. 308  
16) Mareşalul Antonescu era un ortodox convins, care iubea Biserica Ortodoxă; el considera 

cultele neo-protestante ca influenţate de bolşevism. Prin decretul lege 927/ 28.XII.1942 şi decretul 
lege 431/ 8.VIII.1943 erau interzise toate asociaţiile religioase neo-protestante sau evanghelice 
(chiar şi „Oastea Domnului”), credincioşii fiind obligaţi să treacă la unul din cultele istorice. Cf. 
Popovici, Alexa – „Istoria Baptiştilor din România”. Vol. II.1919-1944, Chicago, Biserica Baptistă 
Română, 1989, p. 444-450.  

Din nefericire, guvernul antonescian nu a avut o mare simpatie nici faţă de Biserica Unită.  
Astfel prin decretul lege 620/ 22.II.1943 era adusă o modificare a art. 37 din Legea Cultelor 

din 1928, în cazul când credincioşii unui cult dintr-o unitate a cultului respectiv treceau la alt cult 
într-o proporţie mai mare de 50%, bunurile unităţii cultului respectiv treceau şi ele în componenţa 
noului cult. Decretul Lege din 1943 a constituit precedentul periculos pentru legea comunistă a 
cultelor (177/ 4.VIII.1948) articolul 37 al legii comuniste fiind inspirat din cel antonescian. Vezi şi 
Bucur, 2003, p.121-128.  

Decretul lege 620/ 1943 a fost abrogat prin legea nr.134/ 27.II.1945, restabilindu-se vechea 
stare de drept. Prim-ministru a fost ultimul preşedinte de Consiliu, patriot român, generalul 
Rădescu.  

17) Ploscaru, 1994, p. 311; Ştirban, 2008, p. 472-482.  
18) Ploscaru, 1994, p. 47-49, 297.  
19) stenograma discuţiei publicată în Ştirban, 2008, p. 472-482.  
20) Memoriu publicat în SRI – „Cartea Albă a Securităţii. Vol. I 25.VIII.1944 – 

30.VIII.1948”, Bucureşti, 1997, p. 440-444. Tot cu acest prilej a fost redactată o scrisoare către 
Ministerul Cultelor, redactată în 18.III.1948 şi semnată de Alexandru Cisar, Aron Márton, Ioan 
Suciu, Marcu Glaser, Augustin Pacha, can. J. Waltner de la Timişoara, Iuliu Hossu, Ioan Bălan, 
Alexandru Rusu, János Scheffler, publicată în „Márton Aron Irásai és beszédei”, Gyulafehliérvár, 
1996, ed. Arhiepiscopiei, p.114-115. 

21) vezi „Biserica Română Unită...”, Madrid, p. 275-311 
Politica Partidului Muncitoresc Român, forţa conducătoare a Statului, a fost reliefată în:  
a. Gheorghiu-Dej, Gheorghe – „Raport politic al C.C. la Congresul PMR din 21.II.1948” în 

Gheorghiu-Dej, Gheorghe – „Articole şi cuvântări”, Bucureşti, 1951, ed. PMR, p.107-148 (atac 
anti-catolic la p.145-146)  

b. Idem – „Raport asupra proiectului de Constituţie făcut în faţa Marii Adunări Naţionale”, 
(9.IV.1948), Ibidem, p.160-176, (atac anti-catolic p.174)  
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c. „Rezoluţia şedinţei Plenarei C.C. al PMR din 10-11 iunie 1948”, în „Rezoluţii şi Hotărâri 
ale C.C. al PMR”, Bucureşti, 1951, ed. PMR, p.12 

d. „Rezoluţia Biroului Politic al C.C. al PMR în chestiunea naţională”, Ibidem, p. 42.  
Poziţia Bisericii Ortodoxe din România (nu şi din Exil!) a fost ilustrată de noul ales patriarh 

Justinian Marina în diverse cuvântări sau pastorale:  
a. „Şi mai am şi alte oi”, cuvântare cu prilejul alegerii ca patriarh, în Marina, Justinian – 

„Apostolat social. Pilde şi îndemnuri pentru cler”, Bucureşti, 1949, ed. II, ed. IBMBOR, p.133-141  
b. „Denunţarea Concordatului cu Vaticanul”, Ibidem, p.142-144.  
c. „Primul pas spre reîntregirea Bisericii străbune”, p.145-149  
d. „După 250 de ani”, Ibidem, p.150-155  
e. „Consfinţirea reîntregirii Bisericii Româneşti”, Ibidem, p.156-161.  
22) Publicată în Gherman, 1955, p. 47-56  
23) Ştirban, 2000, p. 211-213, 274-275. Despre episcopul Augustin Pacha (1870-1954) şi 

raporturile lui cu grupările Volksdeutsche din Banat a se vedea: Totok, William – „Episcopul, 
Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva «spionilor Vaticanului» din România”, Iaşi, 2008, 
Polirom.  

24) Memoriile publicate în Gherman, 1955, p. 64-65 şi p. 74-80  
25) Gherman, 1955, p. 64-65.  
26) Ploscaru, 1994, p. 29-30, Moisin, 2001, p. 8-12  
27) Ploscaru, 1994, p. 42  
28) Ploscaru, 1994, p. 26  
29) Raţiu, 1974, p. 45  
30) Scrisorile publicate în „Biserica Română Unită...”, Madrid, p. 321-324; 324-326; 

Gherman, 1955, p.102-104, 105-107.  
31) Ploscaru, 1994, p. 47-49; Moisin, 2001, p. 6-8, 11-12.  
32) O reală dificultate a fost obţinerea unor date anagrafice legate de canonicii lugojeni. Nu 

există o istorie a canonicilor lugojeni pentru ultima sută de ani. Volumul Bota – Ioniţoiu, prezentat 
în studiu, are totuşi multe lacune şi inexactităţi.  

Dar cum NU trebuie întocmit un asemenea volum, dedicat Bisericii întemniţate este 
modelul oferit de Institutul pentru Studiul Totalitarismului – „Biserica întemniţată. România 
1944-1989”, Bucureşti, 1998. Volumul depinde masiv de cercetările lui Cicerone Ioniţoiu (care a 
desfăşurat o operă profund meritorie, gigantică şi pe care a perfecţionat-o în ediţii succesive), cu 
omisiuni, inexactităţi şi confuzii inadmisibile pentru un institut de cercetare.  

Totuşi, prin demersuri proprii, s-a reuşit evidenţierea câtorva date: Brânzeu, Nicolae (1883, 
Vulcan, HD – 1962, Hunedoara), dr. în teologie la Viena (1908), canonic de Lugoj între 
1921-1962, prepozit capitular, autor de numeroase studii teologice, în detenţie între 1948-1952, 
eliberat de la Sighet la cererea expresă a lui Petru Groza, cu care fusese prieten, primind apoi 
domiciliu obligatoriu, anchetat după 1956.  

Vezoc, Iosif, (†1986), canonic al diecezei de Lugoj, în detenţie între 1948-1955, apoi a fost 
nevoit să lucreze ca simplu muncitor.  

Pentru o încercare de reconstituire a conducerii diecezane lugojene între 1948-1989 şi lista 
prezumptivă a ordinarilor substituiţi a se vedea Birtz, Mircea – „Cronologia ordinarilor diecezani 
greco-catolici (uniţi) 1948-1989. Încercare de reconstituire”, Cluj-Napoca, 2007, ed. Napoca-Star, 
p. 41-42, 114.  

33) Moisin, 2001, p.19; Hossu, 2003, p.134  
34) Ploscaru, 1994, p. 39-40 
35) Hossu, 2005, p.145. Memoriul va fi publicat în acest volum.  
36) Hossu, 2003, p.139  
37) Hossu, 2003, p.156 
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38) Hossu, 2003, p.177  
39) Hossu, 2003, p. 200-201, 212-213  
40) Hossu, 2003, p. 218, 249, 251, 253, 284-286, 292, 316-318  
41) Hossu, 2003, p. 263-264  
42) Hossu, 2003, p. 350-351, 371-373, 373-374, 377, 385, 388-389  
43) Hossu, 2003, p. 396-sqq.  
44) Memoriul episcopilor din 23.IV.1956 a fost publicat în Tăutu Al. L. – „Vorbesc morţii”, 

în B.V.1966, 5, nr. 2, p.1-9, şi în volumul colectiv Prunduş, S.A.; Plăianu, C.; Nicula Alex.; Bota, 
I.M.; Costan I. – „Cardinalul Iuliu Hossu”, Cluj-Napoca, 1995, ed. Unitas, p. 222-230.  

Vezi şi Hossu, 2003, p. 423-425.  
45) Bozgan, 2000, p.172-174 (este publicat raportul lui Jean Deciry din 27.VII.1955); 

Hossu, 2003, p. 404-405; Ploscaru, 1994, p. 232-233.  
46) Ploscaru, 1994, p. 223-229, 257-258 (vizita cu omul politic Valer Pop, eliberat şi el de la 

Sighet în 1955 a avut loc în iunie 1956), p. 295-301.  
47) Vasile, 2003, Polirom, p. 99-101: este publicată decizia legată de „dosarul de verificare 

528”.  
48) Bozgan, Ovidiu – „Studii de istoria Bisericii: Unificarea Bisericii Române Unite cu 

Biserica Ortodoxă în 1948 (3)” publicată în spaţiul cibernetic: http:// ebooks.unibuc.ro/istorie/ 
religie/unificarea%20bisericii3.htm; vezi şi Hossu, 2003, p. 402-404  

49) Hossu, 2003, p. 428, 432, 437-438.  
50) Hossu, 2003, p. 437-438, 441, 443 (Iuliu Hossu relevă că Ioan Bălan îi fusese confesor 

duhovnic)  
51) Vasile, 2003, Polirom, p.102-105, mai ales p.103  
52) a se vedea „Semnificaţia recentelor reveniri la sânul Bisericii noastre” în „Mitropolia 

Ardealului”, Sibiu, 1958, nr. 9-10, p. 776-778 şi „Sărbătorirea împlinirii a 10 ani de la reîntregirea 
Bisericii Ortodoxe Române” in eadem, p. 915-933  

53) În 1956 fusese otrăvit la ordin mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei, care începuse 
să predice împotriva ateismului. Se consuma lichidarea Mănăstirii Vladimireşti. În 1958 era 
întemniţat grupul duhovnicesc „Rugul aprins”, erau condamnaţi conducătorii „Oastei Domnului”, 
un nou val de persecuţii ameninţa Biserica Ortodoxă de Stil Vechi. Tot în anul 1958 şi mai apoi în 
1959 se pregătea distrugerea monahismului ortodox (prin faimosul decret 410/ noiembrie 1959), 
chiar Patriarhul Justinian Marina fiind 6 luni în domiciliu obligatoriu, luându-se serios în 
considerare depunerea şi arestarea sa. A se vedea:  

Dură, Ioan – „Monahismul românesc între anii 1948-1989”, Bucureşti, 1994, ed. Harisma.  
Idem – „Istoria Bisericii Ortodoxe Române a anilor 1945-1989. Evenimente şi realităţi din 

viaţa acesteia”, Bucureşti, 1994, ed. Ramida.  
Bujor, Constantin – „65 de ani de persecuţie a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi – oct.1924- 

dec.1989”, Slătioara, 1999, ed. Mănăstirii.  
Aioanei, Constantin, Troncotă Cristian – „Contra armatei negre a călugărilor şi 

călugăriţelor” în „Magazin istoric”, (I) 1996, nr.1, p. 3-5, 8; (II) 1996, nr. 2, p.17-21.  
Păiuşan, Cristina; Ciuceanu, Radu – „Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist 

1945-1958, vol. I”, Bucureşti, 2001, Instit. Naţional pentru Studiul Totalitarismului.  
54) Moisin, 2001, p. 25-26.  
Pr. Puni, Emil, SI (1916, Herghelia – 2008, Deva) studii de teologie în Olanda, preot din 

1943, membru al Ordinului Iezuit, în detenţie între 1951-1054, după care a trebuit să-şi exercite 
sacerdoţiul clandestin. Din 1991 provincial al iezuiţilor din România; a deţinut după 1990 şi funcţia 
de vicar diecezan la Lugoj.  

55) Hossu, 2003, p. 452, 468-469. Mărturia lui Iuliu Hossu are cea mai mare credibilitate, 
nu numai datorită integrităţii morale a personajului, ci şi pentru faptul că a fost consemnată în 1962, 
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la doar 3 ani după evenimente. Că Ioan Bălan răspundea prompt şi la obiect la scrisorile primite 
înlătură ipoteza „sclerozării” accentuate.  

56) Moisin, 2001, p. 26. Nu am putut afla date anagrafice despre preotul Francisc Zudor. 
Acesta însă a fost singurul acceptat de autorităţile comuniste să celebreze serviciul funebru atât 
pentru Ioan Bălan, cât şi pentru Iuliu Hossu, în 1970, ceea ce dovedeşte că era un om de încredere 
al regimului. Sergiu Grossu a prezentat un document provenit din România anilor 1979-1980, 
redactat de un „Grup român de credincioşi şi preoţi catolici”, fiind demascată clica lui Francisc 
Augustin, Victor Iacobec, etc., pr. Francisc Zudor fiind acuzat că are legături cu Comitetul Central 
al PCR şi fiind notoriu pentru că celebra Sf. Liturghie în 10 minute. Grossu, 1987, p. 84-89, mai 
ales p. 86. Se prea poate deci ca pr. Zudor să-l fi asistat pe episcopul Ioan Bălan cu Sf. Taine, dar 
„în serviciu comandat”.  

Episcopul Ioan Bălan ţinea să fie îngropat la Lugoj, în catedrală (Ploscaru, 1994, p. 305). 
Posibil însă ca în urma noii situaţii, să se fi „mulţumit” şi cu cimitirul Bellu catolic. 

57) Această frază spune tot despre dimensiunea duhovnicească a lui Ioan Bălan. Dacă în 
ciuda erudiţiei sale şi a calvarului îndurat şi-a păstrat credinţa cu puritatea unui copil (iar aici nu 
avem de ce să ne îndoim de relatarea P. Zudor, altfel om extrem de pragmatic), înseamnă că a 
împlinit ad litteram sfaturile evanghelice:  

„De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor; oricine se 
va smeri ca pruncul acesta, acela este mai mare întru împărăţia cerurilor (Mat.18: 3-4)” „Lăsaţi 
pruncii să vină la mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Amin vă 
zic: oricine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca pruncul, nu va intra în ea” (Mc.10: 14-15) 
(Lc.18: 16-17). Iată şi scholiile lui Ioan Bălan la aceste versete: „De nu veţi părăsi viaţa voastră în 
păcate, şi să fiţi curaţi la suflet, fără nici o îngâmfare” (Mat.18: 3) „Un copil bun crede tot ce-i spun 
părinţii şi ascultă de ei totdeauna. Aşa trebuie să primească oamenii învăţătura lui Iisus, şi să asculte 
totdeauna de biserică” (Mc.10: 15). Desigur am folosit traducerea lui.  

Prin acest fapt al credinţei inocente, Ioan Bălan a fost un gigant al spiritului!  
58) Moisin, 2001, p. 26. Zudor confirmă că Ioan Bălan vedea şi scria la Ciorogârla. Dar nu 

consemnează exact când l-a spovedit ultima dată.  
59) Hossu, 2003, p. 468-469. Hossu descrie cum a aflat de moartea confratelui său. Cine i-a 

transmis mesajul putea fi o călugăriţă, sau o agentă costumată adecvat, Iuliu Hossu neavând cum 
să-i verifice identitatea.  

60) text în notă la Hossu, 2003, p. 468.  
Ioan Ploscaru descris cu sobrietate în memoriile sale „Lanţuri şi teroare” cum a aflat în 

timpul unei anchete, chiar de la anchetatorul său despre moartea lui Ioan Bălan (n.b. noi am folosit 
şi folosim ediţia a II-a a operei): Ploscaru, 1994, p. 289.  

Or Ioan Ploscaru a fost în detenţie între 1956-1964, informaţiile primite fiind din surse 
indirecte, perfect controlate (anchetatorul). Deci nu putea fi mai bine informat decât Iuliu Hossu.  

61) Bota, Ioniţoiu, 2001, p. 24; Bota, 2003, p.103. Bota consemnează că la Jilava ar fi fost 
bătut sau anchetat chiar de Al. Nicolschi. Cicerone Ioniţoiu, lexicograful detenţiei româneşti, în 
Dicţionarul Victimelor comunismului afirmă şi el că Ioan Bălan a decedat la Jilava, în 4.VIII.1958.  

Cf. http:// procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/dictionar _ab/ab/dictionarab-12.html  
62) mărturia lui Marin Creangă, publicată în periodicul „Formula AS”, Bucureşti, 2000, nr. 

429 sub titlul „Minunile din Cimitirul Catolic”.  
Este accesibilă şi la http:// www.formula-as.ro/2000/429/societate-37/societate-1687.  
Este adevărat că Marin Creangă afirmă că torturarea episcopului a avut loc la Gherla, fiind 

ulterior dus la Jilava. Credem că aici este o confuzie a martorului. La Gherla Bălan putea fi adus 
dacă ar fi avut o condamnare definitivă. Jilava, ca închisoare de tranzit, era mult mai potrivită şi 
mai apropiată. Nu se exclude faptul că episcopul ar fi putut fi torturat altundeva (în arestul MAI, la 
„Uranus”, etc.) şi ulterior dus la Jilava.  
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Esenţa problemei constă în torturarea şi moartea lui.  
Cine urma să fie inculpat prin constrângerea silită a lui Ioan Bălan? Cu excepţia lui Iuliu 

Hossu, toate vârfurile greco-catolice erau în închisoare, condamnate. Ne putem gândi la Iuliu 
Hossu (dar şi acesta, la o adică, putea fi ridicat fără multe probleme), sau chiar la un ierarh ortodox. 
De ce nu chiar Justinian Marina, ştiut fiind că procesul Rugului Aprins era folosit şi împotriva lui, 
tocmai în 1959 el fiind în dizgraţie? (vezi şi nota 53).  

Prin moartea lui, Ioan Bălan a salvat şi pe altcineva, ierarh sau nu, catolic sau ortodox, acest 
fapt este sigur. Fiind vorba de o nouă crimă a regimului comunist, este infimă posibilitatea de a găsi 
documente legate de acest caz.  

O oarecare similaritate poate fi cu situaţia lui Alexandru Cisar, mitropolitul latin de 
Bucureşti, otrăvit în 7.I.1954, despre care Gheorghiu-Dej spunea: „A murit (Cisar n.n.). Cauzele 
morţii pot fi diferite. Părerea mea este că nu întâmplător a murit subit, după festival. N-o să 
cercetăm noi acum cine l-a omorât”. Cf. „Martiri pentru Hristos, din România, în perioada 
regimului comunist”, Bucureşti, 2007, ed. IBMBOR, p.141-145.  

În 18.VIII.1971 patriarhul Justinian Marina, într-un discurs ţinut la Catedrala din Cluj 
afirma: „... Alexandru Rusu era un fanatic şi antiguvernamental, Suciu de la Blaj un închistat, la fel 
Bălan şi ceilalţi” (Prunduş, Plăianu, 1994, p.160). Desigur fiecare face după cât i s-a dat...  

Pe când volumul se afla în editură, am intrat în posesia valoroasei lucrări a lui Enache, 
George; Petcu, Adrian Nicolae: „Monahismul ortodox şi puterea comunistă în România anilor 
’50”, Galaţi, 2009, Ed. Partener. 

Pe baza documentelor, autorii demonstrează că prevederile samavolnicului decret nr. 
410/1959 începuseră să fie aplicate cu mult înainte, încă din 1958, prin decizii ale Departamentului 
Cultelor. Justinian Marina a fost un acerb oponent al acestor măsuri, privite însă cu bunăvoinţă de 
viitorul patriarh, Justin Moisescu (1977-1986). Mănăstirea Ciorogârla, mănăstire preferată a 
patriarhului Justinian, manifesta un spirit de opoziţie (încurajat de patriarh) faţa de abuzurile (fie ele 
şi legislative) ale statului comunist (p. 34, 41-46, 91-95, 106-108, 111-113, dar mai ales p. 135-136, 
141). 

Se confirmă astfel că prezenţa lui Ioan Bălan la Ciorogârla devenea supărătoare, mai ales 
dacă acesta cultiva un spirit de rezistenţă al maicilor de acolo faţă de abuzurile statului şi pentru 
întărirea vocaţiei (aşa cum făcuse şi la Congregaţia Maicii Domnului, la Blaj). 

63) Pentru reconstituirea (incompletă) a operelor redactate de Ioan Bălan au fost consultate 
şi referinţele: Păcurariu, 1996, p. 35; Prunduş, Plăianu, 1998, p. 70-71; Mârza, Eva; Rus, Anton – 
„Bibliografia cărţilor blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948”, Blaj, 2004, ed. Buna 
Vestire, p. 87-88, 95, dar şi articolul redacţional din „Sionul Românesc”, Lugoj, 1936, 23, 
15.IX.1936, p. 73-75.  

64) Dr. Nicolescu, Alexandru (6.VII.1882, Tulgheş, HR – 5.VI.1941, Blaj), a studiat la 
Reghin, Blaj, Roma, unde va obţine doctoratul în teologie (1904). Funcţionar mitropolitan, profesor 
şi prefect de studii la Seminarul Teologic Blaj (1905-1908, 1909-1913), misionar în SUA 
(1908-1909), canonic şi vicar general episcopal (1916), rector al Bisericii Române din Roma 
(1919-1920), episcop de Lugoj (1922), mitropolit al Blajului (1936).  

A publicat lucrări de teologie morală, de apologetică naturală („Dumnezeu în natură”, 
Lugoj, 1923; „Natura”, Lugoj, 1925; „Paserile”, Lugoj, 1930) istorică („Papii şi opera lor”, Lugoj, 
1926), a tradus Predicile de Advent ale lui Bourdaloue (Blaj, 1920), meditaţiile zilnice ale lui 
Bruno Vercruysse (Lugoj 1927), a scris îndrumări pastorale („Adevăruri eterne”, Blaj 1915; „Stropi 
de rouă”, Lugoj, 1929; „Familia”, Lugoj, 1934) şi lucrarea „Sfinţii şi animalele” (Blaj, 1939). 
Cultura teologică era dublată de o imensă cultură a ştiinţelor naturale.  

Cf. Prunduş, Plăianu, 1994, p. 93-94; Păcurariu, 1996, p. 310-311.  
65) Despre acest important prelat, uitat astăzi, câteva note în Birtz, Mircea Remus – 

„Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa unei recuperări istoriografice”, Cluj-Napoca, 2006, 
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ed. Napoca-Star, p. 206-209; Kierein, M.; Birtz, R.M. – „Episcopul Ioan Ploscaru într-o prietenie 
epistolară de douăzeci de ani”, Cluj-Napoca, 2009, Ed. Napoca-Star, p. 47, 107-108  

66) Publicate şi extinse în broşură „Calea fericirii”, Blaj, 1931, Tip. Seminarului.  
67) Publicate şi extinse în broşură, Blaj, 1934 (vezi mai sus, în studiu).  
68) Un sumar al studiului a fost publicat de Ioan Bălan în „Unirea”, 1931, 29.VIII.1931, p. 

2-3.  
69) Publicat şi în broşură, Blaj, 1936 (vezi în studiu)  
70) Vezi „Îndrumările pentru înfiinţarea şi conducerea Congregaţiilor mariane”, publicate şi 

separat, în broşură (Lugoj, 1942) şi „Rugăciuni închinate Maicii Domnului” (S.R.15.XI.1943) 
inspirate din mesajul mariofanic de la Fatima (1917). Despre mariofania de la Fatima, Portugalia, şi 
implicaţiile ei politice vezi Socci, Antonio – „Il quarto segreto di Fatima”, Milano, 2006, BUR 
Rizoli şi Ferrara Cristopher – „The Secret still Hidden” pe http://www.secretstillhidden.com  

71) Regimul autocrat al lui Carol al II-lea se dorea un regim al consensului naţional, inclusiv 
pe plan eclesiastic. La Alba-Iulia, în 27.II.1939 (aniversarea unui an de la promulgarea noii 
constituţii) a fost organizată o adunare de împăcare a celor două biserici româneşti din Ardeal şi 
Banat, participând toţi ierarhii uniţi şi cei ortodocşi, conduşi de mitropoliţii lor. Caldele îmbrăţişări 
şi cuvântările reciproc laudative au generat o benefică acalmie a disputelor confesionale, ce a luat 
sfârşit cu domnia lui Carol II. Fiecare strană considera că cealaltă se va uni cu ea.  

Cf. Vornicescu, Nestor – „Pentru refacerea unităţii Bisericii Străbune: Alba-Iulia 27 
februarie 1939” în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 108, 1990, nr. 7-10, p.143-174.  

Carol al II-lea a fost permanent favorabil Bisericii Unite, raporturile lui cu Biserica Catolică 
meritând un studiu aprofundat.  

72) Despre existenţa acestui sinod din 1697, contestat de istoriografia ortodoxă 
contemporană, a se vedea Gudea, Nicolae – „Biserica Română Unită. 300 de ani (1697-1997)”, 
Cluj-Napoca, 1994, ed. Viaţa Creştină.  

Contestarea a apărut ca urmare a unei lucrări atribuite lui Silviu Dragomir „Românii din 
Transilvania şi Unirea cu Biserica Romei. Documente apocrife privitoare la începuturile unirii cu 
catolicismul roman (1697-1701)”, publicată iniţial în „Biserica Ortodoxă Română”, 80, 1962, nr. 
9-10; ori, chiar o traducere alterată nu poate fi considerată un argument valid pentru inexistenţa 
sinoadelor. Ele sunt menţionate de contemporani (Gudea oferă cel puţin 18 mărturii pentru sinodul 
din 1697).  

Povestea broşurii atribuită lui Silviu Dragomir este relevată de raportul lui Vasile Vaida, 
prim-secretar al regiunii Cluj, din 28.VIII.1958, publicat de Nastasă Lucian – „Constantin 
Daicoviciu, un element descompus”, în „Magazin istoric”, 2003, septembrie, p. 47-50, mai ales p. 
50. Este o făcătură a PMR.  

Trist este că această teză partinică îşi face loc şi în zilele noastre în istoriografia ortodoxă, 
cercetările fiind alterate în consecinţă.  
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