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DEDICAŢIE
Se dedică această lucrare memoriei
P.S. Sale episcopului greco-catolic din clandestinitate Emil Riti (1926-2006)
P.C. pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş, OSBM (1915-2004)
amândoi mărturisitori ai Credinţei,
amândoi eroi ai detenţiei,
amândoi conducători diecezani în clandestinitate,
amândoi tributând umanei slăbiciuni, căderi şi o reciprocă adversitate,
amândoi răspunzând Harului ce-i chema la o reconciliere în Hristos şi pocăinţei cu lacrimi
pentru greşelile săvârşite,
amândoi visând pe pământ la o reîntâlnire a regăsirii frăţeşti,
amândoi prin faptele milei trupeşti şi sufleteşti invitaţi în Cămara Mirelui,
spre împreună slujirea Veşnicei Liturghii.
„Oare voiesc Eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, şi nu mai degrabă să se
întoarcă de la căile sale şi să fie viu?“
(Ezec. 18: 23)

MULŢUMIRE
Acest volum a putut vedea lumina tiparului graţie sprijinului
necondiţionat oferit autorului de către propria familie.
Ca urmare, familia autorului beneficiază de întreaga sa recunoştinţă.

AVERTISMENT
Prezenta lucrare este destinată documentării atât istoricilor, cât şi
teologilor.
Ca atare, se interzice comercializarea acesteia, sub orice formă.
Citarea materialului documentar sau a diferitelor informaţii este liberă
cu precizarea riguroasă şi corectă a sursei.
4

5

INTRODUCERE
Tentativa de recuperare istoriografică a figurii episcopului Emil Riti (19262006) constituie şi un exerciţiu de investigare a realităţilor eclesiastice grecocatolice din dieceza unită de Cluj – Gherla, în principal între 1985-1990.
Sunt oferite cititorului nu doar detalii privind viaţa lui Emil Riti, ci şi
reproducerile a 59 de documente cu caracter eclesiastic, ce ilustrează percepţia
realităţilor bisericeşti, mai ales între anii 1981-1992. Documentele subliniază
punctul de vedere al diferiţilor protagonişti eclesiastici greco-catolici din
clandestinitate, ilustrând direct varietatea poziţiilor acestora. Limitările financiare
au impus reproducerea acestora, fiind nevoiţi să renunţăm la transcrierea lor.
Problema celor trei episcopi hirotoniţi de dr. Ioan Dragomir, administrator apostolic
al diecezei de Maramureş şi protoierarh al episcopilor din rezistenţa greco-catolică
a fost privită variat, atât din unghiul diferitelor autorităţi eclesiastice, cât şi
istoriografic. Toate poziţiile au fost prezentate, evitându-se pe cât posibil orice
poziţie partizană, cât şi eventualele nuanţe hagiografice. Perspectiva intraeclesiastică este necesară oricărui cercetător care se ocupă de studiul realităţilor
confesionale din timpul istoriei contemporane sau recente. Ea devine un
complement obligatoriu atât pentru studiul relaţiilor stat – biserici, cât şi pentru
studiul mecanismelor represive ale statului în raport cu Biserica.
Clarificarea unor noţiuni de drept canonic permit nuanţarea necesară a
poziţiilor istoriografie laice, cât şi eclesiastice, precum şi evitarea unor confuzii sau
a unor termeni fără raport cu realitatea, încetăţeniţi pe alocuri în tratarea
istoriografică a problemelor şi situaţiilor greco-catolice din clandestinitate.
Dreptul la informaţie al cercetătorului istoric şi libertatea sa de exprimare
este nu doar un drept virtual, el trebuie să devină realitate, mai ales prin
accesibilitatea informaţiei. Poziţiile partizane sau falsele pudori devin adesea forme
subtile de cenzură informaţională. Exemplul glorios al lui Timotei Cipariu şi Ioan
Micu Moldovan, care au reuşit depăşirea unor asemenea etape în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, trebuie să redevină normativ şi în prezent.
Desigur că ulterioarele luări de poziţie sau noile evidenţieri arhivistice vor
putea modifica în totalitate punctul de vedere exprimat în acest studiu. Domeniul
istoriei eclesiastice nefiind unul dogmatic, acest lucru va fi privit cu deosebit
interes atât de autorul acestui studiu, cât şi de orice cercetător ce tinde realmente
spre imparţialitate.
Studiul acesta nu este util doar istoriografilor sau istoricilor. El are de
asemeni o adresabilitate către teologi sau slujitorii de cult. Sunt puse în evidenţa
reacţiile asincrone ale unor personalităţi eclesiastice care la un moment dat şi-au
asumat plenar consecinţele persecuţiei religioase, condamnaţi la termene grele de
detenţie, detenţie pe care şi-au consumat-o eroic. Cum se explică asincronismul
ulterior, mai ales în perioada pseudo-liberalizării religioase de după 1975, al multor
din aceiaşi protagonişti?
Fidelitatea dogmatică fiind necondiţionată, fidelitatea faţă de propria tradiţie
a fost prima sacrificată, procesul fiind facilitat şi de hibridismul praxisului cultic,
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introdus lent, dar sigur în perioada interbelică. Prestanţa sacerdotală, o realitate
interbelică evidentă, perfect compatibilă cu caritatea eclesiastică, a ajuns doar o
frumoasă amintire, mediul ambiant al unor protagonişti, condiţiile de degradare
socială de sub comunism, sau însăşi condiţia de clandestinitate impunând nu doar
renunţarea la aceasta, dar nici măcar asimilarea ei. Ulterior, în anii imediat
următori lui 1989, nu au mai existat condiţii pentru recuperarea ei.
Abandonul uneia sau tuturor celor trei virtuţi teologale (credinţa, speranţa,
caritatea – lipsa de caritate în anumite documente reproduse este stridentă) a
contribuit de asemeni la un comportament oscilant, deschis unor influenţe aleatorii
(iluziile proprii, zvonul, cazuistica, tentaţiei venite din exterior pentru o eventuală
colaborare cu organele Statului). Acest abandon a fost facilitat de preponderenţă
prospectivei eclesiologice în defavoarea celei cristologice, mesajul evanghelic fiind
sacrificat în favoarea celui eclesiocentric. Neînţelegerea unor principii canonice în
defavoarea cazuisticii canonice sau morale, ignorarea unor situaţii istorice
asemănătoare din trecutul Bisericii, au dus la preferinţa pentru soluţii improvizate,
dominate de veleitarism asociat cu neîncrederea faţa de interlocutor.
În cazul unor căderi, ulterioare pârghii ale unor eventuale şantaje (mai ales cu
scopul unor manipulări ulterioare), soluţia de recunoaştere francă a erorii, singura cale de
a dezamorsa şantajul a fost în general evitată, ducând la un comportament plin de
contorsiuni. Polimorfismul soluţiilor de supravieţuire clandestină a fost asociat cu
proteismul unor formule de colaborare cu autoritatea de stat, acest lucru contribuind la
sporirea nedumeririi credincioşilor. Cenzura şi selecţia informaţională au contribuit de
asemeni la ignorarea posibilităţii găsirii unor soluţii elegante de dezamorsare a unor
conflicte incipiente, acestea progresând rapid.
Teologul sau deserventul de cult trebuie să fie perfect informat asupra istoriei,
tradiţiilor canonice şi spirituale ale propriei Biserici, altfel se expune riscului
improvizaţiei sau soluţiilor de compromis. Activitatea în clandestinitate a fost oricum
preferabilă unei inactivităţi cauzate de frică, laşitate sau din pierderea orizontului
spiritual. Deşi cu erori, acţiunea clericilor a fost forţa dinamică ce a permis reluarea
activităţii Bisericii Unite după decembrie 1989 în mod deschis, public.
Polimorfismul orientărilor de grup, cu excepţia liniei conduse de episcopul
Justin Ştefan Paven (care se aştepta în permanenţă la prăbuşirea instantanee a
regimului comunist), a dus la luarea prin surprindere a elitelor eclesiastice, acestea
fiind nevoite să acţioneze sub presiune, adesea sub semnul provizoratului. Linia de
provizorat s-a perpetuat în multe centre eclesiastice, lucrul declanşând şi o
puternică, ireversibilă hemoragie a credincioşilor către alte confesiuni.
Decembrie 1989 a permis manifestarea grupurilor intra-eclesiastice fără
constrângeri: nu au existat nici învinşi, nici învingători, singurul criteriu pentru a
aprecia poziţia câştigătoare fiind cel al unui mesaj evanghelic cristocentric clar,
care să provoace realmente o înnoire duhovnicească a credincioşilor. Or, acest
lucru încă este un pios deziderat.
Cunoaşterea eventualelor erori sau succese din momentele umbrite ale
istoriei eclesiastice constituie garanţia libertăţii şi maturităţii în Hristos, fără de care
mesajul evanghelic este imposibil, iar instituţia eclesiastică ce ar respinge un
asemenea principiu nu ar avea nici o raţiune de a exista.
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Autorul îşi poate asuma (şi doreşte) modificarea propriilor concluzii, în
funcţie de orice descoperire sau informaţie bine fondată, argumentată, referitoare la
acest delicat subiect.

dr. theol. Mircea Remus Birtz, OBSS

Autorul aşteaptă punctele de vedere ale cititorilor pe adresa:
Institutul de Istorie „George Bariţ”
Str. Napoca nr. 11
RO – 400.088., Cluj-Napoca.
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EPISCOPUL EMIL RITI (1926-2006).
TENTATIVA UNEI RECUPERĂRI
ISTORIOGRAFICE
Activitatea Bisericii Române Unite din timpul clandestinităţii (1948-1989) a
fost conturată prin câteva lucrări fundamentale, autori precum Pr.dr. Silvestru
Augustin Prunduş, Pr. Clemente Plăianu, Pr.dr. Anton Moisin, Prof. Dr. Marcel
Ştirban, Prof. Valentin Băinţan, Dr. Cristian Vasile sau Dr. Ovidiu Bozgan fiind
deja nume de referinţa pentru oricare cercetător ce doreşte aprofundarea acestui
domeniu.
Cu toate acestea, mai apar noi date, provenite de la martorii oculari, din
arhivele private sau cele oficiale, deschise, care pot nuanţa, repoziţiona sau
redimensiona date şi poziţii istoriografice deja asumate şi încetăţenite în lucrările
de resort.
Dificultăţile cercetării istorice privind domeniul persecuţiei Bisericii se
menţin datorită poziţiei confesionaliste, partizanatului unei anumite linii sau unui
anumit curent eclesiastic, nu în ultimă măsură datorită unor interese străine de orice
spirit de cercetare, tributare unui subiectivism exacerbat.
Tentaţia confuziei istoriei eclesiastice cu o disciplină dogmatică îşi spune şi
azi cuvântul în cercetare, spiritul partizanal faţă de o anumită figură eclesiastică,
determinând apariţia unor accente hagiografice în lucrări unde acest lucru nu ar fi
necesar.
Noi mărturii, noi documente pot modifica în permanenţă percepţia unui
fenomen sau a unei conjuncturi istorice, fiind de preferat sintagma „realitate
istorică“ în locul celei de „adevăr istoric”. Posibilitatea de a cunoaşte şi de a
colabora cu anumiţi protagonişti ai evenimentelor eclesiastice întâmplate în
Biserică Unită aflată în prigoană, şansa de a verifica percepţia unor întâmplări
definitorii pentru această biserică la Roma, precum şi de a lucra efectiv într-un
ambient în care acurateţea cercetării ştiinţifice capătă şi un imperativ moral, l-au
determinat pe autorul acestor rânduri să-şi îndrepte atenţia asupra regiunilor
insuficient sau eronat explorate din istoria Bisericii Unite din timpul regimului
comunist.
Cazul episcopului Emil Riti, activ în clandestinitate, marginalizat ulterior,
constituie un astfel de subiect; posibilitatea de a-l cunoaşte nemijlocit din 1994,
întâlnirile regulate cu el, colaborarea susţinută în cercetare după vara anului 1999
au dus la acumularea unui material care trebuie inclus în circuitul informaţiei
ştiinţifice.
În data de 9.09.1998, s-a făcut în comun proiect de lucru vizând valorificarea
memoriei întâmplărilor pe care episcopul le-a trăit. Consemnarea mărturiilor sale sa realizat prin stenografiere, de faţă cu episcopul, în următoarele şedinţe de lucru:
2.10.1999, 23.12.1999, 19.07.2000, 22.12.2000, 25.04.2001, 18.07.2001,
23.07.2001, 29.08.2001, 22.11. 2001, 29.08.2002, 3.02.2003, 5.02.2003, 3.06.2003,
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1.03.2004, 21.04.2004, 1.04.2005, 13.05.2005. Aceste întâlniri, spre deosebire de
celelalte, au avut ca scop documentarea directă şi analiza diferitelor materiale
istoriografice. Ultima întâlnire, din 1.02.2006, datorită unui cancer galopant al
episcopului, a fost cea de rămas bun... În decursul întâlnirilor de lucru, episcopul a
dat dovadă de o bună memorie (fapt demonstrabil prin reiterarea unor subiecte egal
descrise la intervale de timp apreciabile), de o bună putere de concentrare, precum
şi de solicitudine în a-şi clarifica el însuşi anumite aspecte care îi erau neclare din
istoria Bisericii. A demonstrat deci o credibilitate crescută, suplinindu-şi afirmaţiile
şi cu material documentar.
Mai mult, a fost de acord ca opiniile lui să fie discutate şi analizate chiar cu
personalităţi, având o optică divergentă asupra unor întâmplări narate, în
principal cu Pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş (1915-2004), istoriograf de marcă
al perioadei clandestinităţii Bisericii; faptul a dus la o tacită reapropiere între cei
doi, Pr. Prunduş recunoscând unele erori pe care le-a făcut în clandestinitate şi
începând un proces de reparare a acestora. Accidentul vascular cerebral al Pr.
Prunduş, care a debutat în decembrie 2003, precum şi anumite maladii ale
episcopului, zona zoster – preludiu al stării canceroase – au împiedicat o întâlnire
în doi, dorită, în fond, de ambii protagonişti. Se cuvine menţionarea memoriei
Pr.dr. Liviu Pandrea (1915-1999), Pr.dr. Jozsef Denderle (1911-2002), P.S. Justin
Ştefan Paven (1925-1999), Msgr. DDr. Octavian Bârlea (1913- 2005), P.S. Vasile
Hossu (1919-1997), precum şi a Pr.dr. Sabin Sebastian Făgăraş, OSBM, Pr.
Grigore Arieşan, OSBM, Pr.dr. Camil Pavel Peteu, OSBM, a maicii Dr. Maria
Ionela Cristescu, a Dnei. Elisabeta Zugravu, CMD, a Pr. Jacques Ioan Goia, OP, a
Dlor. Sergiu Grossu şi Cicerone Ioniţoiu, precum şi a altora, aceştia toţi fiindu-mi
de un ajutor inestimabil pentru introducerea în realitatea experienţelor trăite din
clandestinitate şi pentru formarea necesară înţelegerii anumitor procese
eclesiastice, cu nuanţele obligatorii în acest sens.
Materialul furnizat de episcopul Emil Riti a fost sistematizat în ordine
cronologică, preferându-se folosirea naraţiunii indirecte; veridicitatea afirmaţiilor a
fost cercetată prin comparaţia cu alte surse documentare.
Concluziile finale desigur că pot fi modificate în urma unor noi descoperiri,
ale unor surse sau izvoare documentare cu credibilitate sporită.
Despre activitatea preotului şi, ulterior, episcopului Emil Riti au apărut până
acum câteva surse bibliografice.
Broşura Procesul unui grup de spioni, trădători şi complotişti în slujba
Vaticanului şi a centrului de spionaj italian, Bucureşti 10-17 Septembrie 1951,
Bucureşti, Ed. de Stat pt. Literatura Ştiinţifică, 1952, reliefează activitatea grupului
greco-catolic de rezistenţă condus de pr. Aurel Leluţiu şi de Sr. Maria Ionela Cotoi,
precum şi activitatea pr. Emil Ritti legată de acest grup şi de sprijinirea financiară a
preoţilor greco-catolici rezistenţi. Broşura nu precizează sentinţa primită de Emil
Ritti (el figurând ca martor al acuzării). Tonul lucrării este în deplină concordanţă
cu ideologia perioadei staliniste, ton folosit, de altfel, şi în articolele din presa
contemporană acelui eveniment.1
În străinătate, Emil Riti este menţionat în lucrarea lui Cicerone Ioniţoiu,
Morminte fără cruce, vol. II, Tip. Coresi, Freiburg, 1983, p. 261: „Riti, episcop
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greco-catolic, hirotonisit în ilegalitate”. Volumul este dedicat Anului Deţinutului
Politic Român.
După 1989 menţiunile sunt mai frecvente;
Ion Ioanid, în vol. Închisoarea noastră cea de toate zilele, Bucureşti, Ed.
Albatros, 1991, vol. II, p. 322-325, creionează un portret elogios fostului sau coleg
şi prieten din detenţie, dând informaţii preţioase asupra călătoriei făcute de Riti în
Germania şi în Italia la sfârşitul anilor ’70, precum şi relatări asupra dezamăgirilor
suferite de acesta în urma întâlnirilor cu diverşi membri ai Curiei Romane.
În volumul Memorie di Eraldo Pintori: Carcerato în România, Assisi, Ed. La
Salette, 1992, sunt date notiţe referitoare la activitatea Legaţiei Italiene de la Bucureşti
în anii ’50 ai secolului trecut, precum şi descrierea procesului din septembrie 1951; se
face referire şi la depoziţia lui E. Riti în instanţă (p. 24, 25, 28).
Lucrarea lui Prunduş Silvestru Augustin şi Plăianu Clemente: Catolicism şi
Ortodoxie Românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite, Cluj-Napoca,
Ed. Viaţa Creştină, 1994, la p. 171-172, tratând despre activitatea „episcopului
auxiliar dr. Ioan Dragomir (1905-1985) al Maramureşului”, afirmă (p. 172) : „Din
păcate, spre sfârşitul vieţii, grav bolnav, s-a lăsat influenţat de unii din apropierea
sa şi a consacrat necanonic, de unul singur, fără a consulta pe ceilalţi episcopi ai
Bisericii Române Unite şi fără aprobarea Sfântului Scaun, esenţial necesară, pe cei
trei episcopi dizidenţi: E. Riti, I. Paven şi O. Cristian, despre care s-a vorbit mai
sus” (cf. p. 168). Anterior se menţiona că P.S. Ioan Dragomir îi consacrase pe cei
trei „sub o nefastă influenţă”, iar pericolul schismei a fost evitat, prin oprirea celor
trei de la exercitarea puterii ordului sau a jurisdicţiei episcopale. Veridicitatea
acestor afirmaţii o vom studia mai încolo; ceea ce este surprinzător, la o lucrare
redactată de doi teologi, este confuzia între funcţiile de administratori apostolici,
ordinari substituţi, episcopi auxiliari şi vicari generali, confuzie prezentă şi în alte
locuri din menţionata lucrare şi perpetuată în istoriografie.2
Aceiaşi doi autori, în lucrarea Canonicul Nicolae Pura, Cluj-Napoca, Ed.
Viaţa Creştină, 1996, la p. 56, repetă afirmaţia cu privire la consacrarea „unilaterală
şi necanonic” de către Ioan Dragomir a celor trei episcopi. La p. 66, relatând
afirmaţia făcută de preotul Pantelimon Aştelean († 9.12.2001), se afirmă că Emil
Riti i-ar fi bătut în masă cu pumnul lui Nicolae Pura (1913-1981), fost ordinariu
substitut al diecezei de Cluj – Gherla, pretinzând pentru el jurisdicţia asupra
diecezei, „pentru cât a suferit în închisoare”; Nicolae Pura desigur a refuzat.
Dr. jur. Vasile Marcu, fost avocat al Mitropoliei Blajului († august 2005),
în lucrarea Drama Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică).
Documente şi mărturii, Bucureşti, Ed. Crater, 1997, aduce contribuţii
istoriografice importante referitoare la perioada clandestinităţii B.R.U.; în capitolul
dedicat Congregaţiei Inimii Neprihănite (p. 192-216) publică un material redactat
de maica Constantina (Ciora); acest material ilustrează demersurile pentru înnoirea
ierarhiei unite din clandestinitate, demersuri începute în 1979. Este reprodusă şi
scrisoarea semnată de episcopul Alexandru Todea, din 18.06.1981 către Papa, în
care sunt recomandaţi Sf. Scaun şi propuşi spre consacrare: pr. Gheorghe Guţiu –
pentru arhidieceza Blajului, Octavian Cristian – pentru dieceza de Maramureş,
Vasile Hosu – pentru dieceza Orăzii Mari, Dumitru Sălăjan – ca ordinariu substitut
pentru dieceza Lugojului şi Justin Ştefan Paven – ca episcop pentru Vicariatul
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Bucureştilor (p. 201-204). Astfel la 12.03.1983 a fost consacrat de Ioan Dragomir
Octavian Cristian (Găinaru), pe 10.07.1984 Justin Paven, iar pe 18.04.1985 Emil
Riti, la Bucureşti, cu o săptămână înaintea decesului lui Ioan Dragomir (cf. şi pp.
364-366). Lucrarea lui Vasile Marcu relevă şi date importante asupra curentului de
romano-catolicizare început în anii ’80 ai secolului trecut.3
Prunduş Silvestru A. şi Plăianu Clemente în cartea: Cei 12 episcopi martiri
ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa
Creştină, 1998, la p. 132 repetă afirmaţiile legate de consacrarea „necanonică” a
celor trei episcopi de către P.S. Ioan Dragomir, O. Cristian fiind notat greşit „O.
Crişan”. Lucrarea pr. prof. dr. Bota Ioan şi Ioniţoiu Cicerone: Martiri şi
mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989). Biserica Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică; Biserica Romano-catolică, Bucureşti, ed. II, Ed. Patmos,
1998, la p. 144-145 îl menţionează pe preotul Emil Riti, reproducând şi sentinţa lui
de condamnare la muncă silnică pe viaţă (nr. 104 din 15.0.1952, T.M. Bucureşti).
În încheiere o notă lapidară ne informează că, după eliberare, a fost încadrat ca
asistent medical radiolog la Policlinica I din Cluj-Napoca, apoi devenind preot
pensionar. Ediţia a III-a a menţionatei lucrări, din Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină,
2001, p. 139-141 repetă fără nici o modificare informaţia precedentă.4
Vasile Marcu intervine cu o nouă lucrare: Biserica Română Unită cu
Roma (Greco-Catolică) încă în suferinţă, Iaşi, Ed. Multiprint, 2002, unde aduce
informaţii noi, însoţite şi de documente aferente. La p. 87-111 este redat un istoric
al Congregaţiei Inimii Neprihănite din România, la p. 162-175 sunt prezentate
documente şi fragmente biografice ale episcopului Justin Ştefan Paven, iar la pp.
176-190 detalii biografice şi documente de la episcopul Emil Riti. La pag. 187 este
reprodusă o scrisoare către Emil Riti din partea nunţiului John Bukowsky
(4.01.1994), în care acesta i se adresează cu apelativul „Excelenţă”, rezervat
episcopilor (şi cu titlul de monsenior), iar la p. 188 este reprodusă scrisoarea
mitropolitului B.R.U. Lucian Mureşan către cardinalul Achille Silvestrini, pe
atunci prefect al Congregaţiei Orientale (7.02.1995), în care „Monseniorul Emil
Riti” este recomandat din partea mitropoliei ca episcop pentru românii uniţi din
Germania (München), în locul Pr. (Florin) Lupuleasa. Din corespondenta autorului
cu episcopul reiese şi planul acestuia de a-şi finaliza memoriile.
Un aport deosebit îl aduc lucrările dr. Cristian Vasile, ele relevând câte ceva
din percepţia activităţii clandestine a Bisericii Române Unite, aşa cum rezultă ea în
arhivele Securităţii.
Lucrarea de sinteză Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în
timpul regimului comunist, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2003, consacră vreo
câteva pagini hirotonirilor făcute de Ioan Dragomir, precum şi specularea
dizidenţei apărute de către Securitate (p. 305-308). Este reprodusă şi o telegramă
trimisă în 8.11.1985 de către Alexandru Todea la Roma, prin care Papa era
„implorat” să nu recunoască o altă conducere eclesiastică în afara celei agreate de
Todea. Este menţionată şi reacţia de protest a celor trei episcopi împotriva
denigrărilor, recunoscându-se totodată intransigenţa acestora şi refuzul politicii de
compromis prin acţiunea de romano-catolicizare. Surprinde menţionarea numelui
lui Ioan Chertes ca opozant al celor trei (p. 305), acesta fiind retras la Năsăud; mai
probabil este vorba de Coriolan Tămâian, ordinariu substitut al diecezei de Oradea.
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Cartea Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989.
Documente şi mărturii, Iaşi, Ed. Polirom, 2003, la p. 128-133 reproduce un raport
al Direcţiei I a Securităţii (nr. 001590 din 30.08.1989), în care sunt descrise
măsurile operative specifice luate în vederea controlului şi direcţionării activităţilor
clericilor uniţi clandestini, măsurile eventuale de compromitere a celor recalcitranţi
(aici fiind incluşi episcopii Justin Ştefan Paven şi Emil Riti, Octavian Cristian
decedând în 13.02.1989), sau de încurajare a celor cooperanţi, Este analizată
situaţia cultului la acel moment, trasându-se şi un plan de măsuri operative. În acest
context, surprinde utilizarea de către autor a formulei „pseudo-episcopi” (p. 128),
aceasta implicând faptul că I. Dragomir nu ar fi fost episcop; or, el a fost, având o
succesiune apostolică certissimă. Formula „episcopi nerecunoscuţi”, „episcopi
necanonici” sau „iregulari” ar fi fost poate mai potrivită. Surprinde, de asemenea,
faptul că autorul, la Bucureşti, nu s-a documentat şi referitor la poziţiile
„dizidenţei”, membrele Congregaţiei Inimii Neprihănite sau dr. Vasile Marcu
având o documentaţie aferentă extinsă. Concluziile autorului în ceea ce priveşte
documentul reprodus sunt expresia unui punct de vedere unilateral (cel oficial). Pr.
Simion Mesaroş, fost vicar general al diecezei de Maramureş, ne oferă o lucrare
utilă în ceea ce priveşte clandestinitatea bisericii unite maramureşene din ultimii
ani ai regimului comunist: Reflecţii şi dezvăluiri, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint,
2004. Volumul cuprinde nu doar memorialistică, ci şi material fotografic, precum
şi extrasele documentelor din dosarul de urmărire informativă a autorului. Acesta
consideră că „ultimele tentative de lichidare a bisericii greco-catolice” (p. 79-120)
s-au realizat prin două acţiuni ale Securităţii: stimularea trecerii la ritul latin (lucru
demonstrat şi documentar – vezi nota 3) şi introducerea unei ierarhii dizidente
(episcopii Cristian Octavian, Justin Paven şi Emil Riti). Autorul nu a cunoscut
lucrările lui Cristian Vasile, care, prin documentaţia oferită, a demonstrat că grupul
celor trei era tocmai obiectul măsurilor de intimidare şi de compromitere din partea
Securităţii, atitudinea lor fiind refractară oricărei forme de colaborare.5
La această lucrare a răspuns m. prof. dr. Maria Ionela Cristescu, prin În
apărarea P.S. Ioan Dragomir şi a episcopilor consacraţi în clandestinitate:
Scrisoare-replică la cartea Reflecţii şi dezvăluiri, de Pr. Simion Mesaroş,
Bucureşti, Ed. Congregaţiei Inimii Neprihănite, 2004. Sunt oferite şi documente
extrase din presa străină şi anumite redimensionări necesare ale poziţiei adoptate de
pr. Mesaroş. Se demonstrează prin certificate medicale perfecta luciditate psihointelectuală a lui Ioan Dragomir, în ciuda insuficienţei cardiace; sunt reproduse
scrisori care atesta acordul P.S. Alexandru Todea cu activitatea P.S. Ioan
Dragomir, dispoziţiile acestuia privind conducerea diecezei maramureşene,
fotografii în care Alexandru Todea este înfăţişat plin de bunăvoinţă faţă de membrii
Congregaţiei Maicii Ionela etc.6
O ultima lucrare, cea a pr. Vasile Andercău, Adevăruri trăite, Roman, Ed.
Serafica, 2005, la p. 73, îl menţionează pe preotul Emil Ritli (Riti) ca întemniţat; la
p. 114-143 aduce contribuţii preţioase asupra relaţiilor dintre conducătorii
clandestini diecezani, mai ales după 1964.
Materialul astfel analizat în lucrările mai sus menţionate este privit în general
subiectiv. Cauzele subiectivităţii pot fi multiple: pentru clerici – justificarea
poziţiei şi a opţiunilor proprii, compleanţa faţă de ierarhie, sau informarea
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incompletă asupra unor evenimente în care autorii nu au fost participanţi direcţi.
Istoricii laici sunt nevoiţi să intre într-un teren de investigare străin, în care
cunoştinţele de istorie liturgică, de drept canonic, de teologie dogmatică se impun a
fi aprofundate.
Perpetuarea confuziei între termenii canonici (exemplul cu administratorii
apostolici, episcopii auxiliari, cei co-adjutori, ordinarii substituţi şi vicarii generali)
sau între natura sacramentală (episcopatul) şi cea administrativă (ordinariatul,
vicariatul) diecezană se remarcă nu doar în lucrările istoricilor profani, dar şi în
cele ale clericilor. Din titlurile menţionate anterior, precum şi în note rezultă că în
1981 Sf. Scaun a fost contactat de Alexandru Todea pentru propuneri în episcopat;
din cele 6 propuneri, 3 au fost perfectate de episcopul Ioan Dragomir în secret, în
1983-1985. În acel moment, situaţia Bisericii din clandestinitate era în criză,
prevalând două curente: unul de integrare în ritul latin, altul de continuare a
rezistenţei. Primul curent era privit favorabil de către Securitate şi de către
autorităţile statului. Ultimul curent a fost discreditat, dezinformările, intoxicările,
lipsa unei comunicări transparente (datorită clandestinităţii), precum şi factori
umani subiectivi (nerăbdarea, oboseala prigoanei) spunându-şi cuvântul. Întrucât
istoriografia contemporană a evitat contactarea şi analiza mărturiilor pe care
episcopii sfinţiţi de Ioan Dragomir le-ar fi putut da (atitudine surprinzătoare mai
ales pentru istoricii laici), se impune deci recuperarea acestor mărturii, în măsura în
care acest lucru mai este posibil, pentru garantarea obiectivitătii informaţiei şi a
interpretărilor istoriografice ulterioare.
Urmează prezentarea mărturiei lui Emil Riti:
Acesta s-a născut în 11.11.1926 (trecut în acte 12.11.), în com. Sânmartin,
jud. Cluj, ca fiul lui Gheorghe (1900-1959), absolvent de 7 clase, ţăran, şi al Anicăi
Miron (1905-1986). A mai avut o soră, Maria (n. 1929), căs. cu Nicolae Popescu,
în prezent bolnavă, un frate mort precoce, Alexandru (1936-1937), şi unul, Mircea
Gheorghe (n. 1938), care trăieşte şi azi. Tatăl lui a fost din 1930 secretar la grefa
penitenciarului Zalău, fiind promovat în 1939 ca prim-gardian la acelaşi
penitenciar. În noaptea dinspre 21/22.09.1939 a refuzat să împuşte 2 legionari,
nerecunoscând caracterul legal al ordinelor represive date de Carol al II-lea. Şi-a
dat demisia din jandarmerie, devenind aprod la Judecătoria Zalău, apoi din 1940
portărel la Tribunalul din Dej.
Emil Riti va absolvi şcoala primară la Zalău, precum şi trei clase gimnaziale
la Liceul de băieţi din acelaşi oraş. În urma Diktatului de la Viena, întrerupe şcoala;
de Crăciunul 1940, familia Riti va primi somaţie de evacuare, etichetată ca
„naţionalistă” şi expulzată în zona românească. Tatăl va găsi serviciu la Tribunalul
din Deva (ianuarie 1941), Emil fiind înscris la Liceul din Petroşani. În 1945 va
absolvi Liceul la Petroşani, susţinându-şi bacalaureatul, ulterior întorcându-se cu
familia în judeţul Cluj. Doreşte să se înscrie la Facultatea de Medicină; este cuprins
de febra politică, medicul Petre Săbăduş propunându-l în comitetul Societăţii
Studenţeşti „Petru Maior”; din anul I va fi dat afară. În comuna sa doreşte să devină
secretar al primăriei, căutând sprijin la dr. Emil Haţieganu. Acesta, în 1946, îl va
prezenta lui Iuliu Hossu, care îl va înscrie la Teologie; va absolvi anii de teologie
între 1946-1948; pr. Amalio Orduña SI, spiritual al Congregaţiei Maicii Domnului,
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îl „va demonta, curăţa şi remonta”, fiindu-i spiritual până în 1949, când Pr. Orduña
a fost expulzat în Spania. Vacanţele şi le va petrece în compania pr. Simion Chişiu,
la mănăstirea Strâmba.
În toamna anului 1948 nu s-au mai dat examene (se regiza „revenirea” la
ortodoxie – n.n.), iar în 16.10.1948 s-a întâlnit cu dr. Gheorghe Aştelean (†1951,
fost preşedinte local al ASTRU, fratele lui Pantelimon), cu Pr.dr. Vasile Aştileanu
(viitor episcop ortodox, n.n.) şi cu pr. Vasile Ilea, OCD, pentru a pleca în Italia,
trecând pe la Jimbolia, prin Iugoslavia. Riti a dorit să ia binecuvântare de la
episcopul Hossu, simţindu-se îndatorat acestuia, pentru faptul de a-l fi ţinut la
şcoală. Profitând de neatenţia unui agent de pază care bloca accesul la episcopie, a
fugit în gradina episcopală, unde a reuşit să-l întâlnească pe episcop. Acesta a
refuzat să-l lase să plece („dacă toţi tinerii buni pleacă, Biserica pe mâna cui
rămâne?” – ar fi spus prelatul), sfătuindu-l să ia legătura cu preotul Nicolae Pura,
viitor ordinariu substitut.
Emil Riti ştia că în 17.09.1947, la Nunţiatură, a avut loc o conferinţă
episcopală a tuturor ierarhilor catolici din România, unde s-a decis ca aceştia să-şi
numească ordinari substituţi. Episcopii au comunicat numele celor propuşi,
candidaţii fiind aleşi de preferinţă din rândurile rectorilor academiilor teologice.7
Pentru dieceza de Cluj, Iuliu Hossu s-a oprit asupra canonicilor tineri, instituiţi în
1947: Ioan Chertes şi Nicolae Pura. Chertes era preferat de Hossu, acesta ştiind să
se facă util episcopului; Pura era mai concis şi mai sintetic.8
Riti a luat deci legătura cu Nicolae Pura, ajungând împreună cu profesorii de
teologie uniţi în domiciliu obligatoriu la Jucu. Aici a putut să-şi susţină examenele
în continuare, declarându-se mecanic, fiind deci considerat „mecanicul casei”. Păr.
Pura l-a trimis în primăvara lui 1949 la Nunţiatură, în Bucureşti, în vederea
hirotonirii (episcopii erau deja arestaţi). Pe 12.05.1949 împlinea 22 1/2 ani,
expirând impedimentul vârstei necanonice; pe ziua de 13.05. regentul apostolic
O’Hara a refuzat să-l sfinţească („zicea că nr. 13 este cu ghinion”), deşi era Ziua
apariţiei de la Fatima, astfel încât hirotonirea lui ca preot a fost făcută de
arhiepiscopul Alexandru Cisar, împreună cu dr. Petre Vanvulescu. I s-a oferit să fie
substitut lui N. Pura.
Aşa şi-a început Emil Riti activitatea de curierat, ducând preoţilor rezistenţi
ajutoare materiale, instrucţiuni canonice sau dispoziţii liturgice corespunzătoare
necesităţilor prigoanei.
Împreună cu pr. arhim. Daniil Ciubotaru (convertit la catolicism)9
prezentându-se ca sobari, Emil fiind „ucenic sobar”, puteau pătrunde şi în
mănăstirile unde erau deţinute călugăriţele catolice (Obreja, Bistriţa). Asupra
misiunilor sale făcea rapoarte Nunţiaturii; după expulzarea regentului Nunţiaturii
(iulie 1951) sarcinile Nunţiaturii au fost preluate de pr. Clemente Gatti, de la
Biserica Italiană din Bucureşti, care l-a însărcinat pe pr. Mihai Rotaru să
coordoneze activitatea rezistenţei.10 În 10.11.1950 Riti a fost chemat la Bucureşti
de Rotaru. Împreună cu pr. Dumitraş Gheorghe,11 în 18.11.1950, i-au dat o sumă de
bani, pentru ajutoare; conversaţia a avut loc şi în prezenţa pr. Iosif Pal, SI, care
ieşise în precedenţă din închisoare. Iosif Pal era privit ca martir; superiorul
iezuiţilor, pr. Cornel Chira, SI, l-a numit succesor al său la conducerea provinciei
române. Pal a fost recrutat de Securitate (spre deosebire de colegul său, pr. Mihai
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Godo, care, refuzând, a făcut 15 ani de puşcărie); ulterior l-a denunţat la Gherla pe
pr. Chira, iar acesta a fost arestat şi a murit la Văcăreşti, fiind cardiac. Tot Pal, în
1956-1957, i-a denunţat pe fraţii Boilă: aceştia distribuiseră memoriile
mitropolitului Rusu, arătându-le şi lui Pal, care era confesorul lor. Boileştii au fost
condamnaţi în 1958. În 1962, Pal a fost scos peste graniţă, urmând să desfăşoare
activitate în străinătate; ajungând în Salamanca, a mărturisit misiunea cu care a fost
trimis şi pus să facă penitenţă. În 1963 a fost trimis la New-York; aici a fost
contactat de reprezentanţi ai Legaţiei R.P.R., pentru a i se reaminti de sarcinile
primite. Dar pr. Pal a refuzat colaborarea ulterioară; la scurt timp a fost călcat de un
camion al Legaţiei R.P.R., fiind ucis. Informaţiile acestea Riti le-a aflat ulterior, în
1973, în Germania, de la msgr. Vasile Zăpârţan.
În data de 19.11.1950, cu pr. Rotaru şi Dumitraş merg la restaurantul
Dunărea, în Bucureşti. I se comunică faptul că Alexandru Todea va fi consacrat
episcop. Riti şi-a ascuns banii, dar, observând că-şi uitase orologhionul, s-a întors
la iezuiţi. În zece minute a venit Securitatea după el; a reuşit să fugă printr-o
gradină din spatele clădirii. l-a reîntâlnit pe Dumitraş şi s-au îndreptat spre gară,
urmând a lua un tren spre Ardeal. Dumitraş a fost arestat pe peron; Riti a fost
arestat în gara Ploieşti. Securitatea i-a cerut suma exactă (400.000 lei), sumă ştiută
doar de Pal şi Chira. A urmat procesul, în lotul Todea. Todea, Ştefan Tătar, Mihai
Rotaru, Gh. Guţiu şi Vamoşiu Gh. au primit muncă silnică pe viaţă, Gh. Dumitraş
25 ani m.s.v., dna. Valeria Moldovan din Reghin (funcţionară la pretură) cu dna.
Nuţi Macarie (au făcut acte de identitate false pentru Todea) câte 25 ani m.s.v., sr.
Ieronima 15 ani.
În închisoare şi-a îndurat calvarul (Ion Ioanid va avea despre el cuvinte
elogioase – n.n.). Două acţiuni şi le rememora cu plăcere: ajutorarea lui Pura şi
ascultarea confesiunii mitropolitului Rusu. Din toamna/iarna lui 1949, Pura, Riti şi
alţi clandestini locuiau în casa av. Fărcaş din Cluj.12 Din iunie 1950 Pura s-a stabilit
la Căşei, în casa fam. Botiza. Şi el şi Ioan Vasile Botiza erau activi în rezistenţă.
Prin 1952/1953, o agentă sub acoperire a fost trimisă la mama lui Botiza, cu
bileţele prin care se solicitau ajutoare pentru rezistenţi. Dna. Botiza a fost arestată;
lui Ioan Vasile Botiza i s-a înscenat o deplasare spre Braşov, în interes de serviciu,
fiind arestat în tren. Ambii au fost bătuţi la anchetă, fiind nevoiţi să recunoască
ascunderea lui Pura; Botiza a fost luat „în recunoaştere” şi Pura arestat.
Pr. Pura suferea de claustrofobie. Cei doi anchetatori, Breiner şi Grünberg
(Gruia), l-au ameninţat cu detenţia la izolare, şi cu tortura „guliei”; Pura, de frică, a
mai denunţat 40 de persoane. Aşa au căzut Dna. Fărcaş, Maria Balmoş, un pantofar
maghiar reformat unde a fost ascuns etc. Procesul urma să fie judecat la Timişoara,
Pura riscând încadrarea la „înaltă trădare” (sentinţe de la 15 ani m.s., în sus). Riti,
deja condamnat, a fost adus ca martor al acuzării, împreună cu pr. Rafael Haag, SI.
Din greşeală, au fost puşi într-o celulă comună, ei putând astfel stabili un plan ca
să-l salveze pe Pura. Episcopul Riti îşi amintea cu lacrimi de circul jucat de pr.
Haag. şi cu pr. Otto Pfarenkopf, SI, aflat în boxa acuzaţilor:
„Pr. Haag: Lăudat fie Iisus, pr. Pfarenkopf! Dv. aici? Ce bine-mi pare că vă
văd. Am 18 ani. La noi sunt mulţi, este foarte bine!
Pr. Pfarenkopf: Lăudat fie Iisus! Părinte superior, şi Dv? etc.”
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La întrebarea instanţei dacă Haag îl cunoştea pe Pura, acesta a afirmat că nici
nu a auzit de el, dar „pe părintele Riti, cine nu-l cunoaşte?”. Cert este că
preşedintele instanţei, Măcicaş sau Macskás, a întrerupt furios şedinţa; Pura a fost
condamnat ca agitator, vinovat că ar fi răspândit manifeste. A primit 5 ani, putând
beneficia astfel de amnistia din 1955. Pura făcuse legământ ca, în cazul ca va scăpa
repede din închisoare, să scrie un poem măreţ dedicat Maicii Domnului. Aşa s-a
născut ulterior „Simfonia Mariei”. La Aiud, prin 1953, l-a întâlnit pe maiorul
Niculescu, fost şef al Securităţii în Ploieşti; fiind descoperit că fusese pretor în
Transnistria, a fost arestat şi întemniţat; lucra în fabrica închisorii, la forjă, cu pr.
Aurel Pârjol. Niculescu i-a spus lui Riti (acesta îi dădea din porţia lui de hrană) că
el personal ordonase arestarea sa, în urma denunţurilor lui Iosif Pal. Acesta fusese
anterior arestat la Satu-Mare, cu pr. Mihai Godo, SI; ultimul, refuzând colaborarea,
a fost condamnat. Prin hirotonirea la 22 1/2 ani, Riti a ajuns cel mai tânăr preot al
eparhiei de Cluj – Gherla. Sora Ionela îi prezise din 1946 lui Alexandru Rusu ca va
muri în închisoare, fiind spovedit de cel mai tânăr preot din Biserica Unită. Rusu
era nedumerit. După detenţia de la Sighet, la Curtea de Argeş, a aflat de la Iuliu
Hossu că cel mai tânăr preot sfinţit în clandestinitate, la nici 23 ani, era E. Riti.
Odată cu întemniţarea din 1958, de câte ori era mutat într-o nouă celulă,
mitropolitul întreba: „Este aici vreun preot Riti?”. Dacă răspunsul era negativ,
Rusu răspundea: „Deci n-o să mor în celula aceasta”. S-au întâlnit în camera 10, în
1963, la Gherla. Alexandru Rusu i-a spus: „Tu eşti Riti? Deschideri bine urechile şi
trimite-ţi mitropolitul la cer!”; apoi a urmat spovada. Î.P.S. Alexandru Rusu a
murit în 9 mai 1963 (în camera 5 spital).
După ce a murit Alexandru Rusu, dr. Ştefan Turculeţ, deţinut, medic militar
din Constanţa, a constatat decesul, trecând numele şi diagnosticul într-un registru.
Medicul oficial al închisorii era dr. Baumgarten, dar pe secţii funcţionau medici
deţinuţi (pe Secţia 1 Spital, et. I, era medic dr. Turculeţ). În registru decesul primea
un număr de ordine; acela se punea pe mormânt; în cazul lui Rusu, numărul era
133. Tot dr. Turculeţ l-a informat pe Riti asupra numărului şi a locului de
înhumare: „la cărămidărie”. Fiecare mormânt avea un ţăruş, cu o tăbliţă purtând
numărul corespunzător.
După eliberarea din puşcărie, pe când Riti era deja asistent radiolog la
policlinică, avându-l ca şef pe dr. Todicescu, s-au prezentat la el pentru tratament
mr. Trocaru, comandantul Penitenciarului Gherla, şi dr. Ciurchea, medic la
Securitate. Mr. Trocaru a urmat un tratament de 2 săptămâni („avea o salbă de
micro-calculi), iar la sfârşit, fiind foarte mulţumit, le-a oferit o masă doctorului
Todicescu şi lui Riti la Băiţa. Dr. Iorgulescu, medic de tură la policlinică, avea tatăl
preot ortodox, mort la Gherla, îngropat la cimitirul deţinuţilor politici, şi dorea
exhumarea. Mr. Trocaru s-a oferit să rezolve problema; în registru, preotul
Iorgulescu, mort în 1962, ar fi avut nr. 86. Dr. Iorgulescu, la exhumare, nu a
recunoscut osemintele ca aparţinând tatălui său. Mr. Trocaru s-a oferit să continue
demersurile de identificare; a aflat de la unul din angajaţii penitenciarului că
ofiţerul politic dăduse ordin de schimbare a ţăruşilor, din pură răutate, pentru ca
aparţinătorii să nu-şi poată recupera osemintele rudelor. S-a reuşit recuperarea
„pomigului”, a registrului topografic, mormintele fiind trecute în puncte
topografice. Dr. Iorgulescu a recuperat osemintele tatălui său, iar Riti a identificat
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astfel parcela corecta a mormântului lui Rusu. Acesta lăsase cu limba de moarte să
nu fie exhumat. La început Riti, cu ajutorul ing. Nicolae Popescu, cumnatul său, a
pus o cruce mare de metal. În 1988/1989 pr. Lucian Groşan, îndeplinind o sugestie
a P.S. Ioan Dragomir, a împrejmuit locul cu un gard metalic. Analog a fost
identificat şi mormântul Pr. Leon Manu, OSBM (†1959), superior bazilitan.
După procesul lui Pura, Riti era ameninţat de anchetatorul Grünberg cu
răzbunarea sa; a cerut unui procuror, soţul unei foste profesoare de-a lui de la
Petroşani, ca să-şi execute condamnarea „de înaltă trădare” laolaltă cu cei
condamnaţi similar; aşa a fost trimis la Piteşti („reeducarea se terminase, acolo erau
aduşi cei cu înaltă trădare”), iar apoi a fost transferat la Gherla.
La ieşirea din închisoare, în 1964, a fost adăpostit în casa de familia lui
Pantelimon Aşteleanu (fusese prieten cu fratele lui, Gheorghe; acesta nu a putut
fugi în Iugoslavia, aşa cum şi-a propus, a făcut t.b.c. şi a murit în 1951). A urmat
un curs de apicultură şi unul la Colegiul Sanitar (absolvindu-l în 1965). Pe atunci P.
Aşteleanu era amabil cu el; sigur, nu era preot în acel timp, în ciuda unor afirmaţii
ulterioare, acesta asistând la slujbele lui. După şase luni de la eliberare, şi-a găsit
un nou adăpost. În 1965, primind un pachet cu cărţi de la pr. Ioan Goia şi Pierre
Gherman (Petru Gherman), din exil, Riti a refuzat răspândirea lor; a fost invitat la
Securitate de ofiţerul Morărescu, care l-a îndemnat să colaboreze: „De ce nu eşti
deştept, ca P. Aşteleanu, să colaborezi cu noi? Ai putea face ce vrei!”. A refuzat,
pretextând că nu este interesat de activitatea clandestină, ci doreşte o încadrare
normală „în câmpul muncii”. (Ulterior a aflat de pasiunea comună lui Oscar Wilde
şi a lui Aştelean, rămânând şocat.) Pentru a se disimula ca preot, Riti început „o
viaţă socială” (lucru care ulterior i-a dăunat lui), participând la chermezele
colegilor etc.
În 1967, de la prietenul său şi fostul coleg de detenţie, pr. Iancu Baltheiser,
repatriat în Germania, a primit o sumă de bani cu care şi-a cumpărat un
Volkswagen „de mâna a doua”. Îşi ducea colegii şi colegele de serviciu la
plimbare. Luase legătura cu ing. Ioan Vasile Botiza şi cu pr. Silviu Augustin
Prunduş, care dorea să şi-l apropie colaborator şi să-l includă în Ordinul Bazilitan.
E. Riti nu a avut vocaţie monastică, refuzând acest lucru. De aici înstrăinarea cu pr.
Prunduş.
Profitându-se de amiciţia particulară pe care E. Riti i-o arată colegei lui E.
Duşa („Leonea”), căreia îl făcea transporturi la Turda şi pe care a împrumutat-o
financiar, s-a răspândit zvonul, colportat mai ales de către sora Andreea Silaghi şi
pr. Prunduş, unei iminente căsătorii a lui Riti. Li s-a scris şi prietenilor din
străinătate, episcopului Todea, preotului Simion Chişiu (ajuns preot romanocatolic, în Moldova).13 Astfel s-a pornit o anchetă canonică, intervenind chiar pr.
Baltheiser (venit special din Germania). Alexandru Todea l-a exonerat de orice
culpă, obligându-l pe pr. Chişiu să-şi ceara formal scuze. Sr. Andreea Silaghi era
asistentă-şefă la Clinica Medicală III, fiind „mâna dreaptă a profesorului Octavian
Fodor”. Ulterior relaţiile cu surorile Silaghi au ajuns mai mult decât cordiale.14
Ing. Ioan Vasile Botiza (Riti afirma că l-ar fi ajutat prin plata meditaţiilor
către o profesoară de matematică, cu nume polonez – afirmaţie de verificat – n.n.),
a fost sfinţit de către P.S. Iuliu Hirţea, la recomandarea lui Riti, prin 1969/70 (nu
ţine exact data în minte), şi în urma unui bilet provenit de la Iuliu Hossu, în casa
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surorilor Silaghi (diacon), iar a doua zi preot, la el acasă, de gardă fiind pr. Liviu
Ceaca.15
Reluarea activităţii clandestine s-a făcut prin 1967/68. „Fiindu-i dor” de
episcopul Hossu, a decis să-l viziteze la Căldăruşani. Având maşină, se putea
deplasa mai uşor şi obişnuia s-o parcheze departe de mănăstire, pentru a nu fi
urmărit. Trebuiau multe precauţii pentru a pătrunde în chilia episcopului. Vizitele
se făceau repetat, adesea cu surorile Silaghi. Prin 1968, pr. Mircea Todericiu, din
S.U.A., a reuşit ca, în timpul unei vizite în România, să pătrundă la Iuliu Hossu şi
să-l înregistreze (fragmente biografice).16 În 1969, la 51 de ani de la Unire, Hossu a
dorit să fie înregistrat lecturând Proclamaţia de la Alba Iulia. E. Riti cu surorile
Silaghi au plănuit un drum la Cădăruşani, cu precauţiile de rigoare; o dificultate a
constituit transportarea inobservabilă a magnetofonului lui Riti. Seara, în data de
14.09.1969 (fiind Ziua Crucii, animaţia era mai mare), s-au putut strecura în chilia
episcopului şi să-l înregistreze. După Proclamaţie, Hossu l-a numit pe Riti
ordinariu substitut, după moartea lui putând să-şi preia nemijlocit jurisdicţia.
Ulterior, l-a anunţat asupra acestui demers şi pe can. dr. Cosma Avram (†1976);
acesta, în toamna lui 1969, la policlinică, l-a căutat pe Riti, strigând: „Salut, şefu’!
Felicitări!”. „Taci naibii din gură!” – ar fi fost răspunsul. Din 1966 Iuliu Hossu îl
numise pe can. dr. Cosma Avram vicar general diecezan, în locul can. dr. Gheorghe
Vidican, acesta oferindu-şi demisia pe motive de vârsta şi de sănătate. De pe banda
magnetică înregistrările au fost preluate pe casete audio. Una, cu textul
Proclamaţiei, a ajuns la „Europa Liberă”, care o punea periodic, de 1 Decembrie.17
Episcopul contesta vehement existenţa ternarelor diecezane, calificându-le
drept „invenţii de-ale lui Prunduş”.18
În realitate, situaţia a fost mult complicată, datorită clandestinităţii şi
spiritului de iniţiativă asumat de unii fruntaşi eclesiastici. După relatările
episcopului Riti, în dieceza Clujului, ca şi în altele unde ar fi cunoscut cât de cât
situaţia, lucrurile au stat în felul următor:
La Cluj, în preajma arestării, Iuliu Hossu l-a numit pe Nicolae Pura ca
ordinariu substitut, urmând ca acesta să conlucreze cu vicarul general. La Cluj
vicar a fost până în 1948 Gheorghe Vidican, care s-a pensionat apoi legal, urmând
în funcţie Vasile Aştileanu. Chertes era propus să fie episcop auxiliar. Pura a rămas
ordinariu substitut până la arestarea sa din 1953 (pe atunci a fost arestat şi
Aştileanu, care n-a reuşit să ajungă în Italia), apoi conducerea clandestină a preluato Vidican. În 1955, la Curtea de Argeş, Hossu l-a numit pe Vidican din nou vicar
general, reluându-şi conducerea diecezei. Până când au trăit episcopii titulari,
aceştia niciodată nu au renunţat la conducerea diecezelor, „iar ceilalţi stăteau drepţi
înaintea lor”. Hossu a rămas episcop titular până la moarte, în 1970.19
La Oradea, Traian Frenţiu a propus doi ordinari substituţi: pe dr. Gavrilă
Stan, fost rector al Academiei Teologice, şi pe dr. Coriolan Tămâian ca să-i
succeadă primului. Iuliu Hirţea fusese arestat în 1948, fiind eliberat în primăvara
lui 1949. Stan a fost numit episcop, dar Nunţiatura aflase de relaţia lui cu o doamnă
şi nu a prezentat încredere;20 după 1967 Riti l-a cunoscut bine, era activ în
rezistenţă, dar colabora doar cu Hirţea, nesuportându-l pe Tămâian. Acesta din
urmă a fost arestat deodată cu canonicii şi nu a apucat să fie consacrat episcop; Riti
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afirma că din 1948-49 a fost deja racolat de Securitate. Hirţea s-a prezentat el la
Nunţiatură şi a fost hirotonit episcop.
La Blaj, Ioan Suciu l-a desemnat ordinariu substitut pe can. Gheorghe
Dănilă, de aici funcţia a ajuns la can. Iuliu Arieşanu şi abia de la acesta, în 1950, la
Alexandru Todea. Au mai fost propuşi dr. Tit Liviu Chinezu şi dr. Simion Crişanu.
La Bucureşti, Vasile Aftenie a lucrat cu Zenovie Pâclişanu; odată ce
Dragomir a fost sfinţit, a preluat el ordinariatul. Vicar era pr. Ştefan Tătar (arestat
în 1950/l951?), oricum inclus în lotul lor. Tătar, prin pr. Vamoşiu, a trimis-o pe sr.
Ionela la Reghin, în toamna lui 1950.
Ioan Chertes, după 1964, era bolnav, având pusee schizofrenice. Nu mai
dorea să repete experienţa carcerală; se îmbolnăvise în închisoare şi în lagăr şi nu
mai dorea să ia legătura cu preoţii. La Năsăud a fost adăpostit la fam. Ţărmure (un
cumnat al său), unde celebra zilnic Sf. Liturghie. Era monitorizat în permanenţă de
mr. Moldovanu; episcopul Chertes avea impresia implantării unui microfon în cutia
craniană şi era speriat de orice contacte în afara familiei. A fost plasat pe post de
contabil la Regna, de unde a fost pensionat, pentru a i se asigura un venit. După
moartea lui Pura (†1981), Alexandru Todea s-a dus la Năsăud să-i ceară jurisdicţia
asupra diecezei de Cluj – Gherla. În câteva minute, l-a trimis afară, el neavând nici
o jurisdicţie.21 Ulterior a mai căpătat încredere faţă de vechii cunoscuţi, mai
răspundea la felicitări. A fost o cruntă victimă a persecuţiei bisericii. Dr. Vasile
Aştileanu a trecut graniţa pe la Jimbolia. A declarat sârbilor că a studiat la Roma;
aceştia, verificând, i-au dat răspunsul că Roma nu recunoaşte nici un preot care în
timp de persecuţii îşi abandonează turma şi l-au întors înapoi. S-a ascuns pe la
Sibiu, a revenit pe la Cluj, a căzut cu lotul Pura. În 1955 a fost eliberat din
închisoare. S-a dus în Moldova, unde Petru Pleşca, ordinariu substitut romanocatolic, i-a dat o parohie romano-catolică. Nu s-a adaptat, împrietenindu-se cu o
profesoară. Nu-l mai puteau ţine, aşa s-a dus la Emil Bodnăraş, care răspundea în
Biroul Politic de Culte, şi a negociat trecerea la Ortodoxie pentru un post de
episcop.22 În 1965 Riti l-a vizitat, era vicar patriarhal la Antim. În 1969, când a fost
pensionat Valerian Zaharia, el i-a întocmit dosarul, a avut alte conflicte, a ajuns
vicar mitropolitan la Sibiu (tot Bodnăraş l-a ocrotit) şi apoi episcop la Arad. Aici la vizitat frecvent pr. Ioan Deliman, fostul protopop unit (şi rezistent) al Aradului.
Riti cu surorile Silaghi l-au vizitat şi ei de câteva ori. Prin 1980 a fost internat la
Cluj, cu diabet, Riti aflând ştirea de la pr. Prunduş. Îmbrăcat ca asistent medical,
într-o seară, ajutat de dna. Giurgiu, asistenta de salon, a reuşit să pătrundă la el şi
să-l spovedească. Şi Prunduş l-a spovedit. În ultimul timp al vieţii dorea să ia
contact direct cu Roma, tot încercând să dea telefon acolo. Un securist răspundea la
celălalt capăt al firului, căutând să-l liniştească.
Riti a reuşit să ajungă în străinătate de trei ori înainte de 1989. Prima dată, în
1973, pentru un transfer de măduvă osoasă, cu ajutorul prof. Octavian Fodor
(trebuiau intervenţii până la nivel de Minister al Sănătăţii). A ajuns la Viena, de
acolo, spre sfârşit, a fost ajutat să ajungă până la Roma. Atunci a dus mesaje în
legătură cu cazul sorei Ionela; începuse din 1971 o colaborare activă cu Alexandru
Todea. A doua oară a ajuns la Roma în 1976, tot cu ajutorul prof. Fodor, care l-a
trimis în Germania pentru tratament. Din Austria a fost ajutat de msgr. Vasile
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Zăpârţan; din Germania l-a scos pr. Baltheiser. Pe atunci era complicat, controlul
vamal dintre Italia şi Germania era riguros.
Înainte de plecarea din 1976, Alexandru Todea l-a vizitat pe Riti la spital; ia dat pe o coală de hârtie scrisă în mod special, cu un stilou special, un material
privind instrucţiunile referitoare la situaţia Bisericii. Printre altele era şi propunerea
ca Pr.dr. Aurel Leluţiu să fie consacrat episcop. Hârtia a fost trimisă prin Laura
Guţiu. Riti a introdus-o în tubul unei seringi de plastic, l-a înfiletat, l-a ascuns întro cavitate intimă; măsură de prevedere utilă, la vamă fiindu-i tăiat şi bastonul. A
stat în Austria şi în Germania; a fost vizitat în Austria de Iancu Baltheiser şi de
Guido del Mestri, fostul secretar al Nunţiaturii între 1947-1950, cu care colaborase
anterior. Del Mestri l-a dus la Roma. Aici au avut loc discuţii la Secretariatul de
Stat al Sf. Scaun şi o vizită la Paul VI. Papa i-a confirmat că Sf. Scaun nu va
accepta desfiinţarea Bisericii Unite; aflând că în România sunt încă 4 episcopi şi
500 de preoţi, nu a considerat necesar să mai fie consacrat un alt episcop. Apoi l-a
întrebat: „Ma litigano sempre, non e cosi?” („Se ceartă mereu, nu-i aşa?”).
Audienţa se încheiase. Dorind să se documenteze mai bine asupra problemelor
bisericii, a vrut să facă cercetări şi să redacteze un raport istoric asupra perioadei
1948-1975; i s-a spus că acest raport va rămâne rezervat şi orice agitaţie să
înceteze. Deprimat s-a reîntors în Germania, unde i s-a oferit o parohie latină, dar
nicidecum posibilitatea de a se ocupa de românii exilaţi sau refugiaţi. Scârbit, în
1977 a revenit în Ţară. Leluţiu nu a putut fi consacrat atunci ca episcop,23 ulterior
voci din Congregaţia Inimii Neprihănite declarau că ar fi episcop. (În 1990-1992,
episcopul Riti a verificat la Nunţiatură, fie cu Guido del Mestri, fie cu John
Bukowsky, lista consacrărilor din timpul clandestinităţii. Rezultă că Aurel Leluţiu,
Coriolan Tămâian şi Simion Crişanu, ca, de altfel, şi Gavrilă Stan nu ar fi fost
consacraţi cu ştirea Nunţiaturii, dar nu se poate exclude ipoteza consacrării fără
ştirea acesteia, în condiţiile de prigoană – n.n.).
Alexandru Todea a rămas atunci ferm pe linia rezistenţei, ca de altfel şi Ioan
Dragomir.
Alte probleme s-au ivit între timp în Biserică. După vizita lui N. Ceauşescu
la Papă, în 1973, au început tatonările în vederea încadrării Bisericii Unite în ritul
latin şi crearea unei Biserici Romano-Catolice Române în Transilvania. Nicolae
Pura, Coriolan Tămâian, episcopul Ioan Ploscariu, pr. Silvestru A. Prunduş au fost
susţinători convinşi ai acestei idei; mai mult, Securitatea a început, prin tatonări
amabile, orientarea. unor vârfuri eclesiastice în această direcţie.24 Ulterior, când
episcopul Ioan Robu, după 1984 şi-a consolidat poziţia, acesta a propus crearea
unui exarhat greco-catolic sub dependenţa arhiepiscopiei de Bucureşti, protejat
astfel cumva de Departamentul Cultelor. Ideea era agreată de pr. Tertulian Langa,
dar a fost respinsă de Papă. Alexandru Todea se pare că l-ar fi luat tare la rost:
„Vrei să îngropi Biserica?”.
La sosirea în Ţară, Emil Riti a mai aflat o veste proastă: în absenţa lui, pe
18.11.1976, a murit într-un accident can. dr. Cosma Avram, ordinariu substitut
diecezan (numit cu aprobarea expresă a lui Riti). A fost îngropat la Baia Mare, în
Cimitirul „Rozalia”, iar Ioan Dragomir a ţinut o predică înflăcărată. Noua
conducere diecezană era asigurată de pr. can. Nicolae Pura, ca ordinariu substitut
(fusese vicar general anterior) şi de pr. Silvestru A. Prunduş, ca vicar general. Riti a
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preferat ca momentan să nu se amestece. Între Cosma Avram şi pr. Prunduş au
apărut disensiuni, Avram bănuindu-l pe Prunduş că ar fi colaborator al Securităţii şi
neagreând serviciul acestuia în cadrul Bibliotecii Seminariului Teologic Ortodox şi
mai apoi în cadrul Protopopiatului Ortodox Cluj. Cosma Avram a fost chemat la
anchete în urma unor convorbiri avute cu Prunduş. O situaţie analoagă păţise şi
episcopul Iuliu Hirţea (†1978), administrator apostolic al diecezei Orăzii Mari. Pr.
Prunduş a fost monitorizat de către inspectorul de culte Ţepeş-Hoinărescu, apoi de
gen. Pleşiţă, gen. Ioana şi gen. Şerbănescu, ultimul solicitându-l cu disperare în
decembrie 1989 (22.12.) să facă ceva ca să ţină mulţimea disciplinată.25
În 1978 episcopii Dragomir şi Todea au pregătit un nou memoriu conducerii
Statului, la 30 de ani de la tristele evenimente din 1948, pentru a cere relegalizarea
Bisericii Unite.26 Nicolae Pura a refuzat să-l semneze, el fiind adeptul adoptării
ritului latin (ideile lui veneau dintr-o convingere sinceră – a se vedea lucrarea sa
Sic cogito – n.n.). Riti a fost de faţă la discuţii, el asigurând cursele între Reghin şi
Cluj. l-a invitat apoi pe Pura la el acasă şi i-a pus caseta cu vocea lui Hossu, din
14.09.1969. Pura a ascultat-o de câteva ori, în genunchi, şi la urmă, cu lacrimi în
ochi, l-a întrebat: „De ce mă ţii în minciună?”. Riti i-a cerut mai departe să-şi
asume rolul de ordinariu substitut, el preferând să se ocupe de colaborarea cu
Alexandru Todea. Era şoferul lui de încredere, ducându-l la întâlniri conspirative
(fie cu alţi conducători diecezani, fie cu msgr. Bukowsky, fie cu pr. János Szöke,
responsabil pe atunci cu distribuirea ajutoarelor Charitas; ulterior pr. János Szöke a
ajuns postulatorul cauzelor de canonizare a servilor lui Dumnezeu Márton Áron,
János Scheffler, Szillárd Bogdánffy, şi a mărturisitorilor din Ungaria, figura cea
mai prestigioasă fiind a card. Jozsef Mindszenty – n.n.). În 1980, toamna pr. Pura a
făcut un infarct; al doilea s-a repetat în primăvara lui 1981, fiind internat la Clinica
Medicală I, cu ajutorul lui Pantelimon Aşteleanu. A aflat prin dr. Eugen Lupu ca
pr. Prunduş şi Langa îi cer puterea ordinarială. Riti l-a vizitat şi el pe Pura, şi i-a
cerut să scrie pe o foaie, ca anexă la testamentul său, ca pe crucea funerară să fie
trecut: „canonic şi vicar general”. La al treilea infarct, în vara lui 1981, cel care i-a
fost fatal, Pura se afla în Moldova, la Mărgineni, acolo de altfel a fost şi îngropat.
Pe cruce s-a trecut dispoziţia lăsata în urma rugăminţii lui Riti.27
După decesul canonicului Pura, Emil Riti, în compania surorilor Silaghi, i-a
făcut o vizită lui Alexandru Todea, la Reghin. Aici i-a pus caseta cu vocea lui
Hossu, în prezenţa dnei. Moldovan, secretara episcopului; după primele cuvinte de
pe casetă, Todea ar fi întrerupt casetofonul, zicând: „Cine ştie păcat face; cine nu,
nu şi poate face ce vrea”. Todea l-a numit pe pr. Prunduş ordinariu substitut la Cluj.
Prunduş a ajuns la Roma în noiembrie 1981, după părerea unora, ca urmare a
sprijinului generalului Constantin Ioana, pentru faptul de a fi organizat
înmormântarea lui Pura fără incidente. Aici monseniorul Luiggi Poggi i-ar fi dat
hârtia de confirmare a episcopabililor propuşi în acelaşi an, dar Prunduş a refuzat so aducă în Ţară, afirmând că nu-şi poate asuma această responsabilitate.28 Todea i-a
invitat pe Riti şi pe Prunduş în repetate ocazii la Reghin, încercând să-l determine
pe Riti să se supună autorităţii lui Prunduş; acesta a refuzat.
Cum s-a ajuns la propunerea noilor hirotoniri? Riti prezintă următoarea
versiune:
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În luna mai 1979 Todea cu Riti s-au deplasat la Bucureşti; urmau a se întâlni
cu nişte călugăriţe poloneze, aparţinând congregaţiei care avea grijă de treburile
domestice ale Papei. Ele au fost trimise la Bucureşti pentru a investiga situaţia sorei
Ionela şi starea reală a Bisericii Catolice. Fiind poloneze (din ţară socialistă, totuşi),
se puteau mişca mai uşor. Todea era entuziasmat: „începe o noua eră în relaţiile cu
Roma”. Au început tatonările pentru hirotoniri.
Murind episcopul Petru Pleşca (administrator apostolic al diecezei latine a
Iaşilor, prin 1977), Francisc Augustin (ordinariul substitut al arhiepiscopiei
Bucureştilor) nefiind recunoscut de Sf. Scaun şi nefiind de încredere, s-a ajuns la
situaţia ca în ochii Romei catolicii români să fie reprezentaţi de ierarhii maghiari de
la Alba Iulia – Márton Áron şi episcopul său co-adjutor dr. Jakab Antal.29 Corifeii
Bisericii Române Unite s-au decis să separe problema greco-catolică de cea
romano-catolică, atât în relaţiile cu Statul, cât şi în relaţiile cu Roma. Până atunci
exista o singură problemă catolică, atât în viziunea lui Márton Áron (linie adoptată
de acesta încă din 1948), cât şi în viziunea ierarhilor uniţi. Solidaritatea catolică
până atunci a funcţionat. Ioan Dragomir şi Todea erau pentru separarea problemei,
sora Ionela, mergând pe tradiţia solidarităţii comune, împotrivă.
Todea a făcut o greşeală: pentru rapoartele asupra viziunilor sorei Ionela, a
dat acesteia două hârtii semnate în alb, aceasta pentru a nu fi nevoit să vină mereu
la Bucureşti, pentru a le contrasemna. Din 1950, de când Alexandru Todea fusese
consacrat ca ultim episcop de rezervă, semnătura lui „sub specimen” se afla la
Roma. În primăvara lui 1980 Poggi (Luigi) a venit în România, vizitând şi dieceza
de Alba Iulia. În 1979, Poggi şi Bukowsky se întâlniseră cu Todea şi Riti lângă
Lugoj (Riti făcuse un tur de forţă, inclusiv cu autoturismul unui văr, pentru a scăpa
de urmăritori), la Făget, unde s-au informat reciproc asupra problemelor, punânduse atât problema separării, cât şi a eventualelor noi hirotoniri. În 1980 trebuia dat
un răspuns. Deci în primăvara lui 1980 Todea a fost adus la Alba cu maşina de
către can. Ioan Roşca, iar Dragomir adus de Riti. Todea cerând să fie primit
separat, Riti a aranjat acest lucru cu pr. Lájos Eröss, prietenul său, fost şi ordinariu
substitut clandestin la Alba, om de încredere al lui Márton Áron. Dragomir a fost
primit de Poggi la 12’30, a ieşit la 13. Dăduse o declaraţie prin care dorea
separarea problemei catolice. Todea a intrat la 13. Guţiu stătea în maşină, recitând
rozare. Apare vânăt, la 13’20, extrem de furios: „Îi zdrobesc capul Ionelei, ca unui
şarpe!”. Ce se întâmplase? Ionela trimisese sub semnătura lui Todea un memoriu
împotriva separării problemei catolice; la audienţă, Todea, asemeni lui Dragomir,
declarase contrariul. L. Poggi a fost uimit de ceea ce credea el a fi noua poziţie, iar
Todea a fost obligat să-şi renege propria semnătura. Este lesne explicabil enervarea
lui, precum şi supărarea pe sr. Ionela. (Mai mult, acest lucru a creat şi legitimele
suspiciuni asupra unor documente semnate de Alexandru Todea în clandestinitate!
– n.n.)
În primăvara lui 1981, la Cluj, în casa surorii episcopului Ioan Ploscariu, s-a
decis propunerea către Sf. Scaun a unor episcopabili, Todea dorind să fie numit şi
un cardinal român. Aşa s-a ajuns la elaborarea scrisorii către Papa din 18.04.1981.
Aceasta a fost dactilografiată atât pe hârtie, cât şi pe o batistă albă, pentru a fi
trimisă mai uşor la Roma.30 Batista a fost dusă la Roma de dr. Maria Emanuela
Zaharia, medic ATI din Galaţi, membră a Congregaţiei Inimii Neprihănite,
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ascunzând-o într-un loc intim.31 Răspunsul pozitiv din partea Papei l-a adus tot ea,
precum şi o călugăriţă poloneză. Pe cea din urmă Todea a refuzat s-o primească la
Reghin, pentru a nu irita pe cei ce-l filau.
În 1982 primăvara, Riti l-a adus pe Todea în casa pr. Eugen Popa, la Cluj
(str. Ştefan Mora), unde acesta l-a investit pe pr. Prunduş ordinariu substitut. Din
acea perioadă au început anumite disensiuni între Alexandru Todea şi Ioan
Dragomir, care era întâi-stătătorul episcopilor.
Unul din cei mai intriganţi în exacerbarea conflictelor s-a dovedit a fi
Coriolan Tămâian, ordinariu substitut la Oradea; acesta era un adept convins al
integrării în ritul latin. Mai mult, se pare ca fusese racolat de timpuriu de
Securitate, având şi misiunea de a raporta despre starea colegilor lui eclesiastici din
celulă, la Sighet. Gavrilă Stan nu vroia să aibă de-a face cu el. Iuliu Hirţea a fost
anchetat şi inculpat prin 1969-1970, fiind trădat de Tămâian; „umbra lui”, maiorul
Takács, i-a mărturisit ca Tămâian este omul lor. Tămâian era adânc implicat şi cu
ajutoarele Charitas, dovedind un real talent financiar, şi folosindu-le în atingerea
scopurilor proprii.32 Ioan Dragomir nu-l putea suporta; Tămâian, la înmormântarea
episcopului Hirţea, l-a chemat pe protopopul Hosszu Lászlo şi a interzis grecocatolicilor să se manifeste; Dragomir a vorbit el, de la sine. Odată a trebuit să ridice
bastonul asupra lui. Tot Tămâian sabotat şi alegerea lui Todea ca „protos” în 1986,
şi chiar şi pe Prunduş.33
Apoi au mai fost presiuni asupra lui Todea din partea Securităţii: la TârguMureş, îl monitoriza maiorul Băţagă,34 la Bucureşti s-a întâlnit frecvent cu
colonelul Banciu.35 Acestor afirmaţii grave, Riti le adaugă cele referitoare la
influenţa nefavorabilă, după părerea lui, pe care dşoara M.K. ar fi avut-o asupra
episcopului. Ea a devenit secretară în 1984, ajutându-l la corespondenţă; Todea a
învăţat-o în 6 săptămâni italiana, ceea ce Riti nu credea.36 (Poate ca în aceste ultime
afirmaţii, subiectivismul episcopului Riti îşi spunea cuvântul.) Fiind o fire
energică, „voluntară”, episcopul Todea a căzut în mrejele întinse de Securitate şi
colaboratorii ei.
Episcopul Ioan Ploscariu era şi el adept al liniei latiniste, încă din 1955,
1956. El i-a dat „mână liberă” lui Todea să ia decizii în numele său. Riti afirma
despre el că era extrem de subiectiv.
Cel care a început hirotonirile a fost Ioan Dragomir şi nu Todea, Dragomir
fiind întâi-stătătorul episcopilor. Cum s-a ajuns aici? Primul episcop clandestin unit
sfinţit a fost Ploscariu, în 30.11.1948; al doilea, în 6.03.1949, Ioan Dragomir.
Todea a fost consacrat ultimul, în 1950, în noiembrie, la Bucureşti, de către
episcopul Iosif Schubert. În 1950 întreg episcopatul unit era arestat; s-au făcut trei
intervenţii de la Nunţiatură pentru hirotonirea lui Todea (Guido del Mestri avea
rezerve), candidatura lui fiind sprijinită de cardinalul Pietro Parente37 cu speranţa ca
să rămână un episcop liber. Au urmat anii de închisoare. Până când a trăit
cardinalul Hossu, el era singurul episcop titular diecezan, conducând el Biserica
Unită. După moartea lui, fiind condiţii de prigoană, nu se mai puteau administra
grade ierarhice.38 Ca urmare conducerea episcopilor îi revenea celui mai vechi
consacrat, adică lui Ploscariu. Acesta nu dorea să fie în faţă şi a renunţat în
favoarea următorului hirotonit, adică Ioan Dragomir.39 Până la moartea lui, acesta a
fost întâi-stătătorul episcopilor.
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Când Prunduş a auzit că Ploscariu a renunţat la proiedrie („Am trecut din cap
în coadă”) i-a zis: „Dumnezeu să te ierte pentru greşelile care vor urma; eu unul, nu
te iert”.40
Ioan Dragomir a fost intratabil de pe poziţiile lui, în dieceza lui nu le-a
permis celor însărcinaţi cu ajutoarele „să-şi facă de cap”; nu tolera ideea liturghiilor
latine în limba română, câtă vreme acestea urmăreau să-i atragă credincioşii în ritul
latin. „Era incomod pentru multă lume”, afirma Riti.41 Prin 1984, mai ales toamna,
când Ioan Dragomir s-a internat la Bucureşti în spital (era cardiac), Todea şi
Ploscariu umblau să-i ia proiedria. Dragomir a refuzat să i-o mai restituie lui
Ploscariu.
Deja în 1984 Ioan Dragomir i-a propus lui Riti să-l consacre episcop. Acesta
la început ar fi refuzat („eram prea tânăr, nu ştiam carte suficientă”), ceea ce l-ar fi
determinat pe Dragomir să trimită un nou mesaj la Roma, obţinând reconfirmarea
aprobării, prin intermediul episcopului Ioan Robu. Mai mult, în 1984, la
aniversarea a 50 de ani de preoţie a Pr.dr. Jozsef Denderle, OSP care acceptase să
oficieze Sf. Liturghie în rit latin, în limba română, la Cluj, în biserica piaristă
(Universităţii), Alexandru Todea a participat la acest moment festiv; intâlnindu1se
mai apoi cu P.S. Ioan Ploscariu şi cu Emil Riti, acesta i-a acuzat deschis că „sunt
groparii Bisericii”, ruptura devenind categorică.
În primăvara lui 1985, Riti a fost chemat la Bucureşti de o soră din
Congregaţia Ionelei. Dragomir era externat, fiind la pat, într-o casa de pe str.
Brătuia 5, în Crângaşi. Riti îşi amintea cu năduf detaliul ca pentru a găsi respectiva
adresă a trebuit să ia un taxi, „costându-l 800 lei” (pe atunci o sumă mare).
Hirotonirea întru episcop a fost făcută pe 18.04.1985, la marginea patului pe care
se odihnea Dragomir, martori fiind episcopul Octavian Cristian şi m. Constantina
Ciora. A doua zi, pe 19.04., s-a dus la arhiepiscopia romano-catolică, verificând la
episcopul Ioan Robu regularitatea actului. Pe 25.04.1985 Ioan Dragomir murea.
Consacrările făcute de acesta urmau să rămână secrete, până când momentul
dezvăluirii lor ar fi fost propice. S-a reproşat acestei consacrări faptul de nu fi fost
făcută în timpul unei liturghii; cazul se întâmplase şi cu Alexandru Todea, hirotonit
în baptisteriul Catedralei „Sf. Iosif”, Bucureşti, de veghe stând sora Ionela şi
George Guţiu. (Pentru validitatea hirotonirii se cer intenţiile cuvenite, materia,
forma sa fie cele prescrise – n.n.)
Riti era revoltat şi de faptul că Todea şi Ploscariu nu l-au vizitat deloc pe
Ioan Dragomir, ci i-au trimis pe C. Tămâian şi pe Prunduş la el, să-l determine să
restituie proiedria. Înmormântarea lui Dragomir a avut loc pe 30.04.1985, la Ariniş,
jud. Maramureş. S-a reunit toată conducerea Bisericii Unite, inclusiv cei trei
episcopi sfinţiţi de Dragomir. Într-o şedinţă ţinută în casa lui Dragomir, la care au
participat Todea, Ploscariu, Ioan Chertes, C. Tămâian, pr. Prunduş, pr. Simion
Mesaroş şi pr. Pantelimon Aşteleanu s-a decis ca proiedria (trecută automat lui
Ploscariu) să revină lui Todea. După înmormântare, Riti l-a abordat pe Todea,
spunând că are un mesaj. „De la defunct?”, a fost răspunsul. „Da, de la defunct... “.
Şi-au dat întâlnire peste două zile, la Reghin. Aici Riti i-a mărturisit despre
consacrare. Todea dorea să ştie şi cazul lui Leluţiu (Dragomir negase că l-ar fi
consacrat, Ionela pretindea că este episcop). La urmă i-a spus: „Foarte rău; dacă
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mai aşteptai puţin, te consacram eu”. Riti a adus şi argumentul ascultării, pe care i
l-a impus Dragomir.
Ca episcop, Riti s-a ocupat de distribuţia unor ajutoare Charitas (stârnind şi
aici nemulţumiri) şi a căutat să se opună curentului latinizant. Deja îl numise ca
vicar al său pe pr. Liviu Ceaca în 1981; acum l-a confirmat ca vicar episcopal.
Vestea consacrărilor s-a răspândit atât între eclesiastici, cât şi între
credincioşi. A început o campanie de denigrări şi de calomnii la adresa lor. În iunie
1985 Riti a reuşit să ajungă la Roma, având prilejul unor noi audienţe cu
reprezentanţii Sf. Scaun şi la Papă. La Roma a fost cazat la căminul de pelerini „Sf.
Ştefan”, fiind însoţit în audienţe de pr. Iancu Baltheiser şi msgr. Lajos Kada. Cu
prilejul audienţei la Papă, acesta i-a cerut să-i respecte pe episcopii mai vârstnici şi
să nu se implice în disensiuni în Biserică, recunoscându-i consacrarea episcopală.
De altfel, cu prilejul unei vizite la Lourdes, a şi slujit în ornate episcopale. Dar la
Roma a avut şi întâlniri cu cardinalul Cassaroli (Agostino Casaroli, Secretar de
Stat, a fost unul din arhitecţii Ost-politikului Vatican – n.n.), cu acesta intrând în
conflict: Casaroli întrebându-l asupra unor eventuale raporturi dintre Biserica şi
Stat, şi asupra unor probleme politice, Riti a răspuns că Biserica nu trebuie să facă
politică. Agostino Casaroli era convins de contrariul. (Prin acest conflict Riti şi-a
ratat şansa recunoaşterii ulterioare a vreunui beneficiu episcopal – n.n.). Au avut
loc audienţe şi cu John Bukowsky, şi cu Achille Silvestrini (viitor prefect al
Congregaţiei Orientale, pe atunci subsecretar de stat, răspunzător cu afacerile
externe).
Întors în ţară, Riti a căutat să-şi convingă colegii de episcopat asupra
validităţii şi canonicităţii hirotonirilor făcute de Dragomir. Primul episcop
consacrat de acesta, Octavian Cristian (avusese anterior numele de familie
Găinaru) se născuse în 1920, la Lăscud, lângă Iernut, jud. Mureş. A studiat la Blaj,
a făcut Facultatea de Drept la Bucureşti. A studiat teologia la Iaşi, la institutul
romano-catolic, fiind eliminat din Ordinul Departamentului Cultelor în ultimul an
de studii (aflându-se că era greco-catolic). Fiind consătean cu pr. Ştefan Berinde,
acesta l-a însărcinat să se intereseze de cercul sorei Ionela. Octavian Cristian a
devenit adept convins al acesteia. La Bucureşti lucra ca jurisconsult al unui şantier
de construcţii; împreună cu Justin Paven şi Gheorghe Cristescu au fost primii preoţi
hirotoniţi de Ioan Dragomir, în octombrie 1964. După hirotonire, având buletin de
Bucureşti, Alexandru Todea şi Ioan Dragomir i-au dat dispoziţii să se ocupe de
Congregaţia Inimii Neprihănite şi s-o aducă în Bucureşti, cu domiciliu stabil pe
dna. Minerva Făgărăşan, rudă a sorei Ionela. Aşa a contactat o căsătorie civilă
(religioasă nu se putea, dna. fiind călugăriţă cu voturile depuse, el fiind deja
hirotonit) şi au locuit separat. Au adoptat-o pe dşoara. Paraschiva Cotoi, nepoata
sorei Ionela, nepoată de frate, pe atunci tânără, de 9 ani, schimbându-i numele în
Cristina Cristian; ea nu face parte din Congregaţie. Dar Octavian a uitat să
divorţeze civil, lucru care a fost ulterior utilizat împotriva lui. În 12.03.1983 a fost
consacrat episcop de Ioan Dragomir, acesta numind-l coadjutor al său pentru
dieceza de Maramureş (cu drept de succesiune). A fost activ în Baia Mare, atât
înainte, cât şi după moartea lui Ioan Dragomir. Aici a decedat în 13.02.1989, fiind
îngropat în cimitirul „Rozalia”.42 Octavian Cristian a fost şi el recunoscut de Sf.
Scaun, în ciuda unor false zvonuri, alimentate pentru a-l denigra. Colabora strâns
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cu pr. Gheorghe Marian, Vasile Miclăuş, Alexandru Chindriş, Paul Sever etc., fiind
un om de o probitate deosebită. În 1.07.1984 a fost co-hirotonisitor cu Ioan
Dragomir în consacrarea episcopală a lui Justin Ştefan Paven; a mai consacrat ca
diacon pe Gheorghe Marian, nepot al pr. Marian din Baia Mare.
Justin Ştefan Paven a fost următorul episcop consacrat de Ioan Dragomir.
(Asupra activităţii acestuia, a se vedea lucrările lui Vasile Marcu, citate mai sus, şi
nota 30.) Acesta a fost numit de Dragomir coadjutor pentru Vicariatul Apostolic de
Bucureşti (creat de Nunţiatură, în clandestinitate, în 1949, tocmai pentru
eficientizarea monitorizării rezistentei greco-catolice). La moartea lui Dragomir,
Octavian Cristian urma să-i succeadă ca administrator apostolic al diecezei de
Maramureş, iar Justin Ştefan Paven ca administrator apostolic al vicariatului
bucureştean.
Alexandru Todea, devenit, în urma celei de-a doua renunţări a lui Ioan
Ploscariu, protos (întâi-stătător), a început sesizarea Sf. Scaun împotriva celor trei
episcopi. În toamna lui 1985 Coriolan Tămâian a fost trimis la Roma, cu un raport
redactat în numele tuturor ordinarilor substituţi şi ai administratorilor apostolici, în
defavoarea celor trei. La Bucureşti, la aeroport, a fost oprit, dosarul i-a fost
confiscat şi restituit ulterior. Aşteptând restituirea, Tămâian a fost găzduit de prof.
dr. Alexandru Ciplea, căruia i s-a lăudat şi ulterior i-a arătat dosarul, dându-i şi o
copie a raportului. Prof. Ciplea a fost scandalizat de procedeu, informându-l pe Riti
despre aceste demersuri. În 1986 a fost trimis la Roma şi pr. Tertulian Langa,
însărcinat de Todea să sondeze poziţia Sf. Scaun referitoare la cei trei. Alexandru
Todea privea cu rezerve linia pr. Prunduş43 şi sonda terenul unei linii de mijloc,
între linia intransigentă şi cea de integrare în romano-catolicism. Todea a început o
colaborare cu pr. Langa, unul din cei mai erudiţi preoţi din Cluj, fost deţinut politic
cu o activitate naţionalistă impresionantă,44 şi totodată fost prieten bun al lui Emil
Riti. Acesta, de altfel, îi procura medicamente, mai ales cele pentru astm, de care
sufereau unii membri ai familiei sale. Langa urma să fie promovat în locul lui
Prunduş în fruntea diecezei de Cluj – Gherla. După întoarcerea de la Roma,
Tertulian Langa a anunţat de trei ori consecutiv la Biserica Piariştilor ca „Riti nu
este recunoscut, fiind un impostor”.45
În 1987 pr. Prunduş a mai încercat obţinerea aprobării pentru alţi doi
episcopi, unul pentru Cluj, altul pentru Oradea, dar nu a reuşit; profitând de
divergenţele de opinie destul de serioase, la repetatele ameninţări cu darea demisiei
ale pr. Prunduş, Todea i-a acceptat în final demisia, preluând el ordinariatul
diecezei de Cluj – Gherla şi numindu-l pe pr. Langa vicar general.
După afirmaţiile lui Riti, ideea reluării titlului de mitropolit i-ar fi aparţinut
col. Banciu, de la Bucureşti; s-ar fi obţinut o întărire a autorităţii administrative a
lui Alexandru Todea. În martie 1986, la pr. Prunduş acasă, a avut loc o şedinţă la
care au participat Alexandru Todea, C. Tămâian, pr. Prunduş şi Pantelimon
Aştelean. Pr. Langa a fost chemat, şi apoi invitat să aştepte afară. S-a pus problema
alegerii de mitropolit, cel propus fiind Alexandru Todea. Coriolan Tămâian a
refuzat, fiind adeptul soluţiei menţinerii „status-quo”-ului,46 pe motivul că în
ilegalitate nu se pot acorda funcţii administrative. Todea s-a retras, plecând imediat
la Reghin. Prunduş ar fi exclamat: „Na, am stricat totul!”.47 Pantelimon Aştelean a
redactat actul de alegere şi s-a dus pe la ordinarii substituţi să adune semnăturile. În
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aceeaşi lună, la Cluj (pe str. Vaslui) s-a mai ţinut o adunare a vârfurilor
eclesiastice în casa pr. Aurel Pop, unde s-a repetat alegerea, de data aceasta toţi
fiind de acord şi realizându-se şi o filmare pe videocasetă. Tot acolo s-ar fi dat
decretul împotriva ioneliştilor şi a episcopilor consacraţi de Ioan Dragomir.
Emil Riti nu a mai activat, aşteptând o clarificare a situaţiei, şi preferând să
se ocupe de catehizarea unui grup de tineri.
Spre deosebire de Justin Paven, extrem de activ, şi care era în permanenţă
şicanat de miliţie sau de securitate, Riti declară că „era lăsat în pace”. După părerea
lui Riti, Justin a fost stimulat şi de un testament fraudulos al lui Dragomir, falsificat
de Justin Nohai, frate al Şcolilor Creştine. Riti, prin judecătorul Iluţiu, în vara lui
1989, ar fi făcut o expertiză grafologică, evidenţiind falsul.
După decembrie 1989 a reînceput demersurile pentru recunoaşterea sa în
beneficiu episcopal.
În urma unei vizite făcute în ianuarie-februarie 1990 de Francesco
Collasuono, în martie 1990 Papa a numit episcopi pentru toate diecezele catolice
din România. Riti l-a chemat acasă la el pe George Guţiu, numit episcop de Cluj –
Gherla, şi împreună cu Liviu Ceaca şi cu încă trei preoţi i-au predat jurisdicţia
asupra diecezei Clujului.48 Odată cu numirea noilor episcopi, provizoratul
conducerii eclesiastice a luat sfârşit; începând cu 1990, Guido del Mestri (promovat
cardinal deodată cu Alexandru Todea), le-a cerut lui Riti şi lui Paven să aştepte în
linişte deciziile Sf. Scaun şi să fie rezervaţi. John Bukowsky, proaspăt numit nunţiu
apostolic la Bucureşti, i-a sfătuit să aibă răbdare. Ulterior, del Mestri la rugat pe
Riti „să tacă zece ani”, în acest timp Papa putând rezolva situaţia lor.
Un prim semn de bunăvoinţă le-a venit de la episcopul Orăzii Mari, Vasile
Hossu (1919-1997). Acesta s-a oferit ca să-l accepte pe Riti ca vicar general
diecezan, putând fi recunoscut ulterior rapid ca episcop auxiliar; de asemenea, a
luat sub protecţie Congregaţia Inimii Neprihănite, facilitând definitivarea situaţiei
canonice şi oferind în egală măsură sprijin P.S. Justin Paven.49
Riti a refuzat oferta orădeană, dorind o reapropiere de cardinalul Alexandru
Todea. În primăvara lui 1992, după o întrevedere preliminară, în care Todea i-a
explicat că „recunoaşterea sa episcopală nu îi fusese acordată în acest timp”,
„pentru a nu fi nevoiţi să-i recunoaştem pe ionelişti”, cardinalul a început
demersurile pentru a-l titulariza pe Riti în funcţia de vicar mitropolitan. Riti îşi
aminteşte precis data 21.04.1992. A doua zi de Paşti, luni, 27.04., au vorbit la
telefon la 9 a.m., iar marţi la 17 h (5 p.m.) Todea l-a sunat să-i mai ceară anumite
acte. În miercurea Paştilor, în urma unui conflict cu pr. Dogaru din Târgu Mureş şi
cu alţi preoţi, nemulţumiţi de activitatea secretariatului, fiind de faţă şi pr. Ioan
Mărginean, în cancelarie, cardinalului i s-a făcut rău. La orele 16 a fost găsit lângă
pat, având un accident hemoragie cerebral. În a doua zi de Crăciun a anului 1991,
maşina cu care călătorea cardinalul avu un accident; Riti este convins că maladia
cardinalului a debutat şi ca o consecinţă a traumatismului avut anterior.50
În 1995, fiind deja nunţiu Msgr. Janusz Bolonek, acesta a dorit soluţionarea
amiabilă a problemei celor doi episcopi; episcopul Ploscariu ar fi afirmat, după
spusa lui Riti: „N-are decât Papa să şi-i ia şi să-i ducă la Vatican”, aceasta după ce
tentativa de a fi numit episcop în Germania, pentru românii uniţi din diaspora
europeană eşuase, msgr. Octavian Bârlea nedorind înlăturarea pr. Lupuleasa de la
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Misiunea Unită Română din München. Papa a mai făcut câteva intervenţii, toate
soldate cu opoziţia unor membrii din conferinţa episcopală catolică din România.
În timpul vizitei sale la Bucureşti, Papa l-a însărcinat pe arhiepiscopul Ioan Robu
să înmâneze fiecărui episcop o medalie jubiliară; atât episcopul Riti, cât şi Paven
au primit-o.
În 1999, 20 octombrie, a murit P.S. Justin Paven, la Bucureşti. Emil Riti s-a
dus să-l viziteze la spital, pe 2 octombrie, şi să-şi ia rămas bun. A avut şi o întâlnire
cu Msgr. J. C. Perrisset, care a căutat şi el să găsească o soluţie în problema lui.
Episcopul Riti, deprimat, a încetat să-şi manifeste pretenţiile; promisiunile lui dai
Mestri, referitoare la termenul Anului Jubiliar, nu s-au împlinit. În 2001, având
deja 75 ani, orice funcţie activă nu-i mai putea fi acordată (limita de vârstă fiind de
75 ani).
La propunerea episcopului Vasile Hossu, constant susţinător al său, Emil
Riti a fost primit în Ordinul Sf. Cruci a Ierusalimului, a Patriarhiei Melkite.
Diplometele i-au fost acordate în 2001: cea de Cavaler, cu nr. 135/1.01.2001, şi cea
de Comandor, cu nr. 139/1.02.2001.
În noiembrie-decembrie 2003, dieceza de Cluj – Gherla îşi serba jubileul de
150 de ani. Prin decretul diecezan nr. 1875/7.10.2003, semnat de Florentin
Crihălmeanu, episcopul diecezan, se conferea Diploma Omagială „Iuliu Hossu” şi
Medalia Jubiliară a Diecezei unor preoţi cu rol „în păstrarea identităţii Bisericii
Greco-Catolice” etc., unui număr de 45 de preoţi, pomenit fiind între ei şi „Pr. Emil
Riti”.51 Nu a acceptat această distincţie.
În ciuda repetatelor invitaţii făcute de Nunţiul Apostolic de a participa la
manifestările religioase publice, a refuzat acest lucru. Nici noul pontificat al Papii
Benedict al XVI nu l-a determinat să iasă din izolarea autoimpusă, deşi a urmărit
constant situaţia eclesiastică. Emil Riti a remarcat că întreaga viaţă a Bisericii din
clandestinitate a fost influenţată de activitatea maicii Ionela.
A cunoscut-o personal, multe date despre caz aflând de la episcopii din
prigoană. Alexandru Rusu i-a povestit în camera 5 spital, la Gherla, în 18.04.1963,
când a fost spovedit de Riti, despre prezicerile în legătură cu el.
Maria Ionela Cotoi s-a născut la Băiţa, lângă Reghin, în 18.04.1926 (unii zic
1930, afirmă Emil Riti). A făcut şcoala, cele 7 clase, şi s-a orientat spre monahism,
în Congregaţia Maicii Domnului, la Blaj. Fenomenele mistice din jurul ei au
început în 1946, fiind atent supravegheată de P.S. Ioan Suciu. Acesta o vizita
zilnic, cu excepţia zilelor când a avut loc sinodul mitropolitan din 1946, unde a fost
ales mitropolit Alexandru Rusu. La sfârşitul acestui sinod, Ionela a făcut câteva
preziceri: Al. Rusu nu va fi mitropolit, ci va muri în puşcărie; va fi spovedit de cel
mai tânăr preot al Bisericii; P.S. Suciu va pleca „în misiune” foarte repede, urmat
fiind de Iuliu Hossu, la urmă. „Misiunea” va fi la cer... Alexandru Todea va fi
mitropolit la Blaj. Reacţia lui Ioan Suciu a fost de nedumerire: „Cum, acela?”.52 În
acea perioadă Ioan Suciu şi Alexandru Todea, protopop de Reghin, aveau unele
puncte divergente; s-au reconciliat pe deplin la Sighet. A mai prezis şi alungarea
Regelui. Suciu a vorbit în detaliu de aceste profeţii la Sighet.
În 1946-1947 (Riti nu ţine minte precis anul), pr. Aurel Leluţiu, având
aprobarea lui Ioan Suciu, fondează ramura contemplativă a Congregaţiei Maicii
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Domnului (CMD), care a ajuns să numere 12 maici, cu regim de clausură, izolate.
Ionela, Georgina Chinezu, Theresia Cheşcheş au făcut parte din această ramură.
Ulterior, Ionela a dobândit darul ajunului, lucru care a uimit şi entuziasmat
pe cei apropiaţi. Surorile au simţit apropierea persecuţiei, intensificându-si
practicile spirituale şi meditaţiile duhovniceşti. După ilegalizarea bisericii, surorile
de la Blaj au fost internate la Obreja, în domiciliu obligatoriu. Au ajuns la Obreja
cca 140-180 maici, contemplativele fiind 12. În vara anului 1949 a fost arestat pr.
Aurel Leluţiu. Acesta, cu sr. Constantina Ciora, au distribuit foi volante cu mesaje
spirituale, rugăciuni mariane, şi îndemnuri la rezistenţă, semnate „Garda Albă”,
lucru suficient să irite autorităţile. „Armata albă a Sf. Fecioare”, sau „Garda albă”53
au pus pe jar autorităţile comuniste, care au crezut că este vorba de structuri
armate. Acesta a fost motivul real pentru care sr. Constantina Ciora a fost expulzată
din mănăstire, şi nu o eventuală amiciţie particulară (pretextul folosit de m.
Benonia Viranda Vlaicu). Pe 8.09.1949 Ionela a avut o viziune prin care i se cerea
salvarea unei icoane mariane şi transportarea acesteia la Nunţiatură. Cu sr.
Georgina şi sr. Theresa Cheşcheş au salvat icoana, au reuşit să fugă, iar în 10.09. au
fost primite la Nunţiatură, traducător fiindu-le Justin Nohai, din Congregaţia Fraţii
şcolilor creştine. Pe 11.09.1949 surorile au fost evacuate de la Obreja la Bistriţa –
Vâlcea. Emil Riti, însoţindu-l pe Daniil Ciubotaru, ca „meşteri sobari”, au reuşit să
viziteze maicile fie la Obreja, fie la Bistriţa.
Nunţiatura o va trimite pe Ionela la Sf. Agnes (Popeşti-Leordeni), unde mai
erau în domiciliu obligatoria m. Sofia, m. Inocentia şi m. Agnesa, din CMD, apoi
încă vreo 14 maici aduse de la „Mănăstirea dintr-un Lemn”. Ionela stătea la etajul
clădirii. Zilnic îi celebra liturghia pr. Mihai Rotaru, franciscan. În timpul unei
adoraţii, văzând o hostie luminoasă, hostia din ostensoriu a început să sângereze.
Ordinul a fost să fie imediat transportată la Nunţiatură, Ionela fiind însoţită de sr.
Cheşcheş. Hostia a fost ţinută la Nunţiatură; Ionela a stat câtva timp acolo, regentul
Nunţiaturii ordonând expertizarea ei, apoi a fost trimisă din nou la PopeştiLeordeni. Apoi a fost din nou adusă la Nunţiatură şi a cerut ca şi episcopul
Dragomir să vină să se stabilească acolo. Acesta în 1949, împreună cu Guido del
Mestri, în 1949, au sortat acte şi au ascuns unele documente importante, mai ales
cele legate de consacrarea episcopilor, sub un prag. La Bucureşti, Dragomir
obişnuia să locuiască într-o casă pe str. Alexandru Donici nr. 12, et. 1 (aici era
vizitat şi de Riti). De Joia Mare a anului 1950, Ionela cu Georgina s-au dus să se
confeseze episcopului Dragomir. Le va spovedi separat, în camera mare şi în
camera mică (Ionela), îşi aminteşte Riti. Coborând, apoi, Ionela o trimite pe
Georgina să-l anunţe pe Dragomir să fie atent la hostie (avea un tabernacol-altar în
camera mică). Dragomir va vedea a doua hostie sângerândă şi o va duce de îndată
la Nunţiatură. Nunţiul va exclama: „II s’agit d’un evêque maintenant, pas d’une
femme!”.
Pe 19.06.1950 Iosif Schubert va fi sfinţit episcop la Nunţiatură. Urmează
procesul şi expulzarea regentului apostolic, al lui Guido del Mestri şi a lui John
Kirk (4.07.1950). Dragomir, Ionela, bruder Tarcisiu Raţă, bruder Justin Nohai, m.
Clementina vor rămâne la Nunţiatură (cu statut de servitori, personal auxiliar).
Hostiile sângerânde vor fi recuperate de Ionela. Pe 22.07.1950 se va face o
percheziţie în clădirea Nunţiaturii; Ionela ar fi spus că, dacă securiştii vor fi
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întâmpinaţi cu Sf. Euharistie, vor cădea la pământ. Au fost cu toţii arestaţi, Ionela
fiind deţinută 6 săptămâni (acte civile necorespunzătoare). Riti la Bucureşti trecea
pe str. Toamnei, la pr. Mihai Rotaru, care primise sarcina să substituie (doar
eclesiastic) oficiul regentului apostolic.
Sora Ionela a fost eliberată după 6 săptămâni şi prin pr. Vamoşiu a fost
trimisă la Reghin.
A doua detenţie a sorei Ionela a avut loc din 1951-1955 (Riti nu ştie exact,
fiind deja întemniţat). Ceea ce ştie este că în timpul celei de-a doua detenţii, dr.
Andrei Székély, evreu, medic la M.A.I., a primit ordin să-i facă Ionelei o injecţie
cu otravă, s-o suprime. A folosit cianură. Ionela a supravieţuit. Medicul a fost
şocat, şi-a dat sub un pretext oarecare demisia din M.A.I., devenind medic civil. Sa convertit la catolicism, devenind credincios ardent. Riti l-a cunoscut prin
intermediul pr. Lájos Eröss, Andrei Székély domiciliind într-o vreme pe str.
Zorilor, 38/1, în Cluj.
Pr. Rafael Haag, SI, şi pr. Ştefan Berinde, AA, erau împotriva manifestărilor
care o însoţeau pe Ionela.54
În închisoare la Gherla, Riti, având ocazia să se întâlnească cu mitropolitul
Rusu, l-a întrebat la urmă ce crede acesta despre fenomene. Mitropolitul i-ar fi
răspuns că fenomenele sunt supranaturale, el crede, până la un punct, totul e ca din
cauza mândriei să nu se piardă darurile spirituale. A mai aflat că sora putea
consuma doar hostii consacrate, cele neconsacrate provocându-i rău.
Ceilalţi episcopi au încurajat fenomenul. Alexandru Todea era un apologet
entuziast al acestora. Iuliu Hossu le-a acceptat mai greu, dar apoi a devenit
susţinător convins, în spital la Colentina solicitând compania spirituală a maicilor
Ionela şi Constantina. La fel episcopul Hirţea: acesta a vizitat-o pe Ionela, a
celebrat acolo Sf. Liturghie şi hostia i-a sângerat în mână. A devenit adept convins.
Ioan Dragomir a rămas adept până la moarte.
P.S. Ioan Ploscariu în intimitate credea în veracitatea fenomenelor, unele
manuscrise ale lui conţinând referiri la acestea. Alexandru Todea s-a îndepărtat de
Congregaţia Inimii Neprihănite începând cu anii ’80: el ar fi dorit să fie confesorul
Ionelei, în locul pr. Leluţiu, aceasta nu l-a acceptat şi în urma incidentului cu
problema separării cauzei catolice.
Riti mai afirma că prima aprobare a Congregaţiei Inimii Neprihănite a dat-o
Alexandru Todea în 1950 şi aceasta a fost reînnoită de Crăciunul anului 1964, de
către Alexandru Todea şi Ioan Dragomir.55 El personal a putut venera hostiile
însângerate. Are stimă faţă da cele trei detenţii ale Ionelei (1950, 1951-1954?,
1958-1964). În 1985 a dus la Roma un purificator (ştergar mic liturgic), ce atinsese
o hostie însângerată. Achille Silvestrini a refuzat să-l atingă, fiindu-i frică. În
schimb episcopul Vincent Thou, vietnamez, şi pr. Pietro Vu Kim Dien (i-a întâlnit
la colegiul S. Giuseppe del Convitto Vietnamita, via Pinetta Sacchetti 95, Roma)
au luat cu devoţiune corporalul, dorind să-l folosească la altarul catedralei din
Saigon. Pata de sânge luase forma unei inimi.
El a refuzat să facă parte din Congregaţie şi s-a distanţat de surori, „negăsind
cu ele multe lucruri în comun”. În demersurile sale a preferat să fie solitar,
neconcordându-şi demersurile cu ceilalţi doi episcopi.
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Aici se încheie mărturia lui Emil Riti, episcop în clandestinitate, cu
ineditul, erorile, pasiunile, durerile sau succesele lui. Emil Riti a decedat în
21.02.2006, la domiciliul său din Cluj-Napoca. A fost înhumat în mormântul
familiei, în cimitirul din Gherla, rânduielile funerare fiind săvârşite de Pr.dr.
Sebastian Făgăraş, OSBM, şi Pr.dr. Camil Pavel Peteu, OSBM, conform dorinţei
lui testamentare. A fost condus pe ultimul drum de cea 250 persoane, cu
participarea mitropolitului Lucian Mureşan, a arhiepiscopului a. p. George Guţiu şi
a episcopului Orăzii Mari, dr. Virgil Bercea.
Opiniile exprimate în aceasta mărturie aparţin în exclusivitate episcopului
Emil Riti. Unde informaţiile au fost veridice sau se confirmau din surse
independente, chiar adverse, s-au făcut trimiterile de rigoare. Observaţiile autorului
în text sunt în paranteze, urmate de notaţia „n.n.”.
Episcopul Emil Riti renunţase deja din 1987 la gestionarea ajutoarelor
Charitas. Spre deosebire de conducerea oficioasă a diecezei de Cluj – Gherla, care
emitea comunicate, circulare sau scrisori pastorale, episcopul Riti nu a recurs la
aceste modalităţi pentru a-şi desfăşura activitatea pastorală. Clamându-şi drepturile
înaintea lui Alexandru Todea şi mai apoi înaintea trimişilor Sf. Scaun, el a urmat
calea ierarhică, petiţionară, conformă cu prevederile canonice. Odată numită de
către Sf. Scaun ierarhia diecezană, în martie 1990, starea de necesitate şi de
provizorat în care se găsea B.R.U. a încetat. Emil Riti imediat i-a predat jurisdicţia
episcopului numit pentru dieceza de Cluj – Gherla, George Guţiu, astfel încât
păstorirea acestuia a debutat perfect legitim, fără ca schisma să se instituie
vreodată. Ulterior, relaţiile dintre cei doi ierarhi au fost cordiale, ei vizitându-se
reciproc la domiciliile lor frecvent, în virtutea prieteniei lor şi a colaborării pe care
o desfăşuraseră în clandestinitate. Caracterul valid al conferirii hirotoniei
episcopale a fost recunoscut de Sf. Scaun atât pentru Riti, cât şi pentru Justin
Paven; ulterior acesta a fost recunoscut şi de către episcopii diecezani. Cei doi însă
nu au primit beneficii eclesiastice episcopale. Emil Riti a refuzat oferta de
colaborare provenită de la episcopul orădean Vasile Hossu; nu a dorit să se implice
ca simplu preot în activitatea diecezei clujene, refuzând totodată continuarea unui
spirit de rezistenţă. A preferat o a treia cale, a exilului solitar. Spre deosebire de
Justin Paven, care a avut şi o activitate literară, pastorală şi duhovnicească amplă,
răsplătită cu recunoaşterea oficială a Congregaţiei Inimii Neprihănite (1995), Emil
Riti s-a limitat la îndrumarea unui grup de apropiaţi. Poziţia sa a fost astfel extrem
de confortabilă autorităţilor diecezane. Odată cu decesul său, s-a stins o mărturie
originală a epocii de prigoană şi clandestinitate a Bisericii Unite. Se impun câteva
concluzii.
1) Din cele 59 de documente reproduse (Anexa I) şi din analiza canonică a
stării de necesitate instituite ca urmare a debutului şi perpetuării prigoanei (Anexa
II) se remarcă afectarea disciplinei normale canonice, consecinţele acestei afectări
fiind percepute şi interpretate diferit de cei ce şi-au asumat conducerea eclesiastică
în vremurile de persecuţie.
2) Persecuţia a avut intensităţi diferite, de la un debut violent, continuând cu
şicane administrative, cu o forme voalate de urmărire, control, sau îndrumare a
elitelor eclesiastice. Rezistenţii au fost însă tracasaşi până în ultimele luni ale
anului 1989, cazul Justin Paven fiind edificant.
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3) Interesul organelor de stat în problema catolică s-a diversificat; de la o
atitudine agresivă, violentă, s-a ajuns la tolerarea oficioasă a cultului romanocatolic, pentru problema greco-catolică Statul preferând fie formula includerii în
Biserica Ortodoxă, fie – odată cu 1977 – orientarea spre crearea unei Biserici
Romano-Catolice Române în Transilvania.
4) În faţa acestei poziţii, ierarhia şi credincioşii greco-catolici au răspuns fie
prin perpetuarea unei rezistenţe şi a non-colaborării (linia lui Ioan Dragomir şi a
succesorilor aleşi de el), fie printr-o colaborare limitată (linia lui Alexandru
Todea), fie prin acceptarea şi propagarea formulei autorităţilor (linia Prunduş –
Tămâian). Prima direcţie a fost neagreată de autorităţi, adepţii ei fiind urmăriţi,
şicanaţi sau discreditaţi permanent.
5) Comportamentul ofiţerilor de Securitate a suferit şi el anumite
transformări. De la o atitudine agresivă, după 1975 s-a trecut la o atitudine de
dialog. Unii ofiţeri fiind sinceri patrioţi, ba chiar şi credincioşi, căutau cu onestitate
soluţii convenabile tuturor părţilor. Această conduită a stimulat colaborarea şi
contactele celei mai mari părţi a ierarhiei greco-catolice clandestine, mai ales după
1980. Cei care au refuzat colaborarea au fost dezavuaţi.
6) Posibilitatea de a obţine din străinătate ajutoare (mai ales pentru familiile
preoţilor vârstnici, netrecuţi) a oferit organelor de stat posibilitatea unei pârghii
suplimentare de control şi, în cazuri dificile, de şantaj sau de intervenţie a miliţiei
economice. Cei mai expuşi au fost preoţii simpli, rezistenţi şi prea activi, care
acceptaseră ajutoarele.
7) Imposibilitatea unei comunicări transparente, teama de control al
corespondenţei sau al telefoanelor, suspiciunile faţă de eventuali clerici bănuiţi sau
dovediţi ca informatori ai organelor de stat, toate acestea au dus la o comunicare
defectuoasă, plină de susceptibilităţi, la nivelul ierarhiei greco-catolice. S-a creat
un teren propice zvonului, a ştirii necontrolate, care şi-a pus amprenta categorică
asupra reacţiilor personale ale componenţilor ierarhici.
8) Lipsa de pregătire canonică a cauzat de asemeni interpretaţi sau
poziţionări discutabile, unele anticanonice, în rezolvarea unor situaţii interne de
criză.
9) Individualitatea fiecărui membru al ierarhiei, psihologia diferită,
oboseala după decenii de clandestinitate, nerăbdarea pentru găsirea unor soluţii,
voluntarismul şi veleitarismul au constituit factori de complicaţie în bunul mers al
conducerii ierarhice.
10) Reacţia trimişilor Sf. Scaun a fost de derută în urma apelurilor
contradictorii provenite de la vârfurile ierarhice greco-catolice, care prin
formulările şi revendicările lor stârneau legitime nedumeriri. Astfel în 1990, în luna
martie, Roma a decis utilizarea exponenţilor ierarhici care colaboraseră cu statul,
raţiunile pragmatice având prioritate înaintea altora. Ţară majoritar ortodoxă,
situaţia politică neclară şi incertă, în urma prăbuşirii regimului comunist, liniile
Ost-politikului, lipsa unor acorduri cu vechile şi noile autorităţi ale Statului – iată
câteva argumente pentru care Curia Papală a optat pentru o linie care îşi
demonstrase „rodajul colaborării” cu autorităţile de Stat.
11) Opiniile divergente, pledoaria pentru folosirea propriei limbi vernaculare
în bisericile de rit latin, reacţiile contradictorii ale ierarhiei greco-catolice au dus la
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instaurarea unor rezerve şi a unei atitudini de neîncredere din partea ierarhiei
romano-catolice, solidaritatea catolică eroică a anilor 1948-1980 (moartea lui Aron
Márton) devenind o frumoasă amintire.
12) Iniţiativa reînnoirii ierarhiei episcopale din 1981 a fost reală. Dacă o
umbră de dubiu se poate ridica asupra completării listei pe foi semnate în prealabil
în alb, redactarea aceluiaşi mesaj pe o batistă exclude posibilitatea unei fraude.
Răspunsul pozitiv asigurat de Sf. Scaun a fost ulterior ignorat, deşi mărturii în
favoarea acestuia provin de la surse antagonice, diferite.
13) Starea de schismă nu a existat niciodată în Biserica Unită, odată ce –
pronunţându-se Sf. Scaun – ambii episcopi contestaţi grăbindu-se să-şi transfere
jurisdicţiile titularilor nou-numiţi (martie 1990).
14) Roma a recunoscut validitatea consacrărilor, dar nu a acordat direct
beneficii episcopale celor doi episcopi, preferând încercarea unor soluţii amiabile
adoptate pe plan local. Acest lucru nu s-a realizat.
15) Deşi s-a încercat prezentarea suprapusă a liniei de rezistenţă/colaborare
cu linia: fidelitate bizantină/latinizare, lucrul nu este real, atât rezistenţii, cât şi
colaboraţioniştii optând pentru formulele latinizante (novene, adoraţie euharistică,
devoţiuni occidentale) introduse mai ales în perioada interbelică, frecventarea
bisericilor latine a accentuat această linie, preoţii cunoscători ai ritului bizantin
fiind o raritate în Biserica Unită. Astfel credincioşii fideli acestui rit preferă să
rămână (sau să revină) integraţi în Biserica Ortodoxă, în timp ce credincioşii
obişnuiţi cu practica ritului latin optează pentru frecventarea acestuia şi declararea
ulterioară ca romano-catolici. Credincioşii care au optat pentru asemenea
alternative au dorit să evite inconstanţa rituală, variatele propuneri de reformă
liturgică bizantină sau disputele succesiunilor diecezane, preferând o linie de
conduită eclesiastică bine definită.
16) Cu excepţia grupului sorei Maria Ionela şi a P.S. Justin Paven,
evenimentele din decembrie 1989 au luat prin surprindere ierarhia greco-catolică.
Nu întâmplător, deci, momentele astrale ale Bisericii Unite au fost în Decembrie
’89 gestionate de Doamna Cornea, episcopul Ioan Chertes şi credinciosul
revoluţionar dl. Alin Bărbănţan, aceştia obţinând abrogarea decretului de suprimare
a Bisericii Greco-Catolice din 1.12.1948, iar mesajul de existenţă al B.R.U. a fost
anunţat la televiziunea naţională de episcopul Justin Paven.
17) După 1990, singurul care şi-a mărturisit anumite erori, încercând
repararea lor (teologic pocăinţa este nereală, dacă nu este urmată de reparaţie) a
fost Pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş. Procesul a fost de durată, culminând cu
intenţia declarată de a contribui la reabilitarea figurii lui Emil Riti. O luare de
poziţie publică în favoarea acestuia a făcut-o în timpul comunicării sale la
simpozionul din toamna anului 2003, prin care se aniversau 150 de ani de la
întemeierea diecezei de Cluj – Gherla. Boala lui, survenită în decembrie 2003, ca şi
debutul unor maladii periodice, prodromale ale stării canceroase ce l-au afectat pe
Emil Riti, a împiedicat realizarea unei întâlniri în doi, dorită în fond de ambii
protagonişti. Prin acest pas, Pr. Prunduş a demonstrat nu numai vioiciune de spirit,
dar că, într-adevăr, nu doar a scris, ci şi a făcut istorie.
18) Istoricul a 43 de ani de persecuţii a Bisericii Unite au relevat profilul
filigranat al Maicii Maria Ionela, care prin activitatea ei a întrupat speranţa învierii
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acestei Biserici. Misiunea istoriografului nu este explicarea unor fenomene ce pot fi
imputate Transcendentului, ci doar de a le descrie. Rămâne faptul că această maică,
în ciuda instrucţiei sale incomplete, a determinat conduita unei ierarhii întregi, fie
prin măsurile concordante cu vederile ei, fie prin măsurile contrarii, a trasat
comportamentul unui grup redutabil de clerici doctori în teologie. Lucrul, atestat
documentar, nu poate fi negat. Doina Cornea a fost cea care a convins Conducerea
Provizorie a FSN să restituie libertatea juridică Bisericii Unite, cele 2 figuri
feminine transpunându-ne în atmosfera sugerată de J.W. von Goethe în finalul lui
„Faust II”:
„Tot ce-i vremelnic
E numai simbol.
Inaccesibilul
Faptă devine-n ocol.
Inefabil deplinul
Izbânda-i aci.
Etern femininul
Ne-nalţă-n tării”
(trad. Lucian Blaga)
dr. Mircea Birtz, OBSS

Note şi observaţii
1) De pildă: „România Liberă’”, nr. 2165, joi 13.09.1951; „Universul”, nr.
215, vineri 14.09.1951; Idem, nr. 216 sâmbătă 15.09.1951; tonul invectival,
asocierea cu Churchill, Tito, Franco etc. subliniază evident natura propagandistică
a procesului.
2) Asupra consacrărilor efectuate de către episcopul dr. Ioan Dragomir, în
lucrarea lui Prunduş Silvestru Aug., Plăianu Clemente Cardinalul Alexandru
Todea la 8o de ani (1912-1992), Cluj-Napoca, Tip. Gloria, 1992, la p. 37 se afirmă
că „episcopul Maramureşului” Dr. Ioan Dragomir a consacrat „în secret, de unul
singur”, necanonic, trei episcopi. Nu li se dau numele. Lucrarea nu este
consecventă în folosirea atributelor canonice. Prof. dr. Moisin Anton, în lucrarea O
gravă lovitură dată neamului românesc: calomnierea Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco-Catolice, Sibiu, Tip. Polsib, 1996, la p. 25 descriind biografia lui
Dragomir, nu menţionează acest episod. Prof. Băinţan Valentin, în lucrarea Martiri
şi mărturisitori ai Bisericii Române Unite cu Roma din Eparhia Greco-Catolică
a Maramureşului (1948-1989), Baia Mare, Ed. Gutinul, 1999, lucrare extrem de
valoroasă prin bogăţia mărturiilor colectate, la p. 64-67 prezintă biografia lui
Dragomir arătând incoruptibilitatea şi linearitatea acestuia; nu menţionează
episodul hirotonirilor. La p. 129-144 sunt redate documente referitoare la
activitatea pr. Gheorghe Marian, fost ordinariu substitut, vicar general şi prepozit
capitular; mărturia provenită de la Adrian Marian (p. 133-138, p. 136) face referire
la „aşa-zişii episcopi” ai Maramureşului, care ar fi recurs la „adevărate crime
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morale”, administrându-i droguri (lui Gh. Marian) şi convingând 7-8 credincioşi că
ar avea aprobarea Sf. Scaun. Mărturia îşi pierde în acest punct orice credibilitate,
făcându-se referiri şi la activitatea Î.P.S. Antonie Plămădeală şi confundând pe
Justin Paven cu Justinian Chira, episcop ortodox al Maramureşului.
Tratatul lui Ştirban Maria Codruţa şi Ştirban Marcel: Din istoria Bisericii
Române Unite (1945-1989), Satu-Mare, Ed. Muzeul Sătmărean, 2000, la p. 312313 prezintă biografia „episcopului auxiliar” al diecezei de Maramureş, dr. Ioan
Dragomir. Nu menţionează episodul consacrării. În realitate, dr. Ioan Dragomir a
fost episcop auxiliar al diecezei de Maramureş până la moartea Î.P.S. dr.
Alexandru Rusu (9.05.1963, Gherla), devenind din acel moment administrator
apostolic al diecezei de Maramureş şi conducând de facto dieceza după ieşirea sa
din închisoare.
3) Asupra tendinţelor de romano-catolicizare a se vedea:
Msgr. DDr. Bârlea Octavian: „Biserica Română Unită. Situaţia ei de azi şi
perspectivele ei de mâine”, în rev. „Perspective”, 1979, I, nr. 4, p. 3-21 (München,
mai ales p. 11-17).
Idem, „False dialoguri”, in. Ibidem, 1980, III, nr. l (9), p. 8-16, P. 9-15.
Idem, „Proclamarea de fericit a lui Ieremia Valahul”, în Ibidem,1983, VI, nr.
2 (22), p. 2-4.
Idem, „Uniţii şi Biserica Unită”, în Ibidem, 1985, VII, nr. 30, p. 1-5.
Tătaru Teresia B., „Din viaţa Bisericii Române Unite. Acţiunea de romanocatolicizare”, în Ibidem, 1985, VII, nr. 30, p. 6-13.
Bârlea Octavian, „Moartea Episcopului român Unit din Maramureş, Ioan
Dragomir”, în Ibidem, nr.cit., p. 14-18. Este menţionat şi detaliul ca P.S. Octavian
Cristian a anunţat Sf. Scaun de decesul fostului episcop, Papa trimiţând o telegramă
de condoleanţe episcopului Ioan Robu (în acel moment recunoscut de stat), papa
urmând a celebra o liturghie votivă special în capela sa privată (p. 14).
Pentru impactul şi convulsiile în mijlocul credincioşilor, a se vedea şi Marcu
Vasile, Drama Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică), Bucureşti,
Crater, 1997, p. 200-201.
Contextul politico-eclesiastic este măiestrit analizat în:
Bozgan Ovidiu: Cronica unui eşec previzibil. România şi Sfântul Scaun în
epoca pontificatului lui Paul al VI-lea (1963-1978), Bucureşti, Curtea Veche,
2004, p. 87-113; 362-390.
Despre implicarea Securităţii în acest proiect a se vedea şi: Ochii şi urechile
poporului. Convorbiri cu generalul Nicolae Pleşiţă, Bucureşti, Ianus Inf. SSL,
2001, p. 148. Erau implicaţi gen. Pleşiţă şi fostul ministru de externe Ştefan
Andrei. Generalul are un lapsus, confundându-l pe Msgr. John Bukowski, după
1990 Nunţiu Apostolic la Bucureşti, anterior oficial al Secretariatului de Stat, cu
Th. Bakonski.
Cristian Vasile: Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în
timpul regimului comunist, Bucureşti, Curtea Veche, 2003, p. 285-299.
Idem, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989.
Documente şi mărturii, Iaşi, Polirom, 2003, p. 128-133.
4) Cum se explică faptul că în 1983 Cicerone Ioniţoiu îl menţiona pe Riti ca
episcop hirotonisit în clandestinitate, odată ce consacrarea lui a avut loc abia în 18
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aprilie 1985? La realizarea trilogiei Morminte fără cruce, d-sa a folosit nu numai
materiale pe care le-a putut salva din Ţară, ci şi materiale obţinute de la alţi deţinuţi
politici aflaţi în Occident (ex. Ion Ioanid, Sergiu Grossu), precum şi informaţii
aflate prin diferite canale eclesiastice. Sursa cea mai autoritativă era Msgr.
Octavian Bârlea, conducător al Misiunii Române Unite din Germania, acesta fiind
şi funcţionar al Congregaţiei Orientale (consultor). La acea dată Msgr. Bârlea ştia
de scrisoarea trimisă de Alexandru Todea la Roma (cea din 18.06.1981, privind
propunerile episcopale), dar nu ştia data/datele eventualelor consacrări. Cicerone
Ioniţoiu, în acelaşi volum (II) din 1983, la p. 254 îl pomeneşte pe „Guţiu, episcop
greco-catolic în ilegalitate”, or acesta a fost consacrat abia în 1990, la Cluj!
Informaţii utile mi-au fost date chiar de d-sa, în verile anilor 1991 şi 1992, când –
beneficiind de câte o bursă în Franţa – am putut să-l întâlnesc direct. Se confirma
indirect faptul că lista episcopabililor a ajuns în timp util la Roma. Revizuirile în
ediţiile ulterioare îi aparţin pr. Ioan Bota.
5) Lectura în paralel a cărţilor lui Cristian Vasile, Istoria Bisericii GrecoCatolice..., şi a Pr. Mesaroş, Reflecţii şi dezvăluiri, permit stabilirea identităţii lui
„Vasile Puiu”, pus să-l spioneze pe Mesaroş: este vorba de pr. Vasile Mare (†
2004), informator patentat al Securităţii, care a acţionat diversionist şi după 1990,
compromiţând activitatea normală a vicariatului greco-catolic din Bucureşti şi
luând decizii defavorabile acestuia. (Cf. Vasile Marcu, Drama Bisericii Române...
, p. 126-128, 219, 228-229, 267-268, 297 etc.). A se vedea şi necrologul său,
publicat în „Actualitatea Creştină”, Bucureşti, 2004, 15, nr. 2, p. 9.
6) Despre activitatea maicii Maria Ionela Cotoi, fondatoarea Congregaţiei
Inimii Neprihănite, există o bibliografie semnificativă:
– pamflete literare:
Deneş Ivan: Păpuşarul, Bucureşti, Ed. pt. Literatură, 1968, p. 85-96;
Şerbulescu Andrei (Zilber Bellu): Monarhia de drept dialectic, Bucureşti,
Humanitas, 1991, p. 115-117.
– studii obiective:
Ciurunga Andrei: „Madona sfărâmată – Dramatica existenţă a unei mănăstiri
din inima Bucureştilor” în periodicul „Cuvântul Românesc”, Hamilton, Canada,
1993, ianuarie.
Lorenzi Eugenia: „Romania, precisazioni su Madre Ionela”, în periodicul „Il
Regno”, Roma, 1991, nr. 22, 15.12.1991, p. 736.
Pădurean Mia: Spini şi aureolă – viaţa Episcopului Ioan Suciu, ClujNapoca, Ed. Napoca Star, 2001, p. 68.
Pătraşcu Gheorghe, OFMConv: Zile de încercare şi de har. Amintiri din
închisoare, Roman, Ed. Serafica, 2002, p. 23-24, 90-91.
Birtz Mircea: „Din arhiva unui preot greco-catolic «nerevenit»”, în Caietele
OBSS III, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, p. 357-367.
Mesaroş Simion: op. cit., p. 87-88; la Vasile Marcu – referinţe ad
abundentiam.
Botiza Ioan Vasile: „... La 40 de-ani după evenimente, pentru cei care nu le-au
apucat”, în Calendar-Almanah „Viaţa Creştină“, 2004, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină,
2004, p. 24-37, mai ales p. 34-35.
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Florea Călin: Biserica Română Unită Greco-Catolică din fostele judeţe
Mureş – Turda, Târnava Mare şi Târnava Mica 1945-1972, Cluj-Napoca, Ed.
Napoca Star, 2005, p. 141, 225, 229.
– studii provenite din partea Congregaţiei Inimii Neprihănite:
Ore de adoraţie euharistică, ed. I, Baia Mare, Ed. Cybela, 1993; ed. II
Bucureşti, ed. C.I.N., 1998.
Teologia Patimilor. Calea Crucii, Bucureşti, Ed. Adoremus, 1999.
Sr. Maria Ionela: „La Congregation du Coeur Immaculée de Marie de
Bucarest, en Roumanie”, în revista „Stella Maris”, nr. 308, octobre 1995, p. 9-10.
Lucrările subliniază strânsa cooperativitate între sr. Ionela şi activitatea de
rezistenţă condusă de episcopul Al. Todea, grup cu care colabora activ şi Emil Riti.
Congregaţia Maicii Ionela a primit recunoaştere canonică în 1995, prin
intervenţia expresă a Papei Ioan Paul al II-lea.
7) Iuliu Hossu, în „Memoriile” sale (Hossu Iuliu – Credinţa noastră este
viaţa noastră. Memoriile cardinalului dr. Iuliu Hossu, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa
Creştină, 2003) nu notează nimic în ziua de 17.09. 1947 (p. 46). O conferinţă
episcopală unde s-au luat decizii importante este, în schimb, cea din 12-14.07.1948
(p. 60). Episcopul Márton Áron a primit decretul „Nominatio substitutorum” în
29.06.1948. Acest decret este izvorul de drept al tuturor consacrărilor episcopale şi
a desemnărilor ordinariale ulterioare, pe timpul prigoanei, în întreaga Biserică
Catolică din România. Vezi reproducere în Léstyán Ferenc: Erdélyi Szibéria, Alba
Iulia, Ed. Mitropolitană, 2003, p. 89-90.
8) Despre viaţa şi activitatea lui N. Pura şi I. Chertes a se vedea:
Prunduş S. A., Plăianu C.: Canonicul Nicolae Pura, cit. supra, şi
Idem: Cei 12 Episcopi..., p. 141-157.
Structura administrativă diecezană oficială era ilustrată în Şematismul
Eparhiei Greco-Catolice de Cluj – Gherla pe anul mântuirei 1947, Cluj, Ed.
Diecezană, 1947, p. 81-85.
Episcop diecezan: Iuliu Hossu; vicar general, prelat papal, can. prepozit; dr.
Gheorghe Vidican; Emil de Iuga, can. arhidiacon; dr. Grigore Strâmbu, can.
eclesiarh; dr. Cosma Avram, can. scolastic; dr. Ioan Chertes, can. chartofilax,
provicar general episcopal, şi Nicolae Pura, can. prebendat.
Ultima remaniere capitulară a avut loc în 14.03.1947, fiind cooptaţi Chertes
şi Pura, în urma pensionării can. Titus Mălai şi Ioan Agârbiceanu.
(Dr. Grigore Vidican, († Cluj, 1971), a devenit prepozit capitular în
26.03.1940, vicar general în 24.04.1947, iar prelat papal – titlu onorific, în aceeaşi
dată).
Predilecţia episcopului Hossu pentru Chertes transpare şi din Memoriile sale,
numindu-l „iubitul Timotei” (p. 474). Pr. Pura, în urma unei conferinţe asupra
moralei creştine, şi-a văzut publicat un articol, „Morala burgheză şi morala
proletară”, probabil o diversiune, ceea ce l-a făcut nesigur în ochii Nunţiaturii (cf.
Ploscariu Ioan: Lanţuri şi teroare, Timişoara, Ed. Signata, (1993), p. 101).
9) Arhim. Daniil Gheorghe Ciubotariu (n. 1885, Todireşti, Vaslui – d. l964,
Bucureşti), călugăr la Neamţ din 1909, hirotonit preot în 1913, stareţ la Mănăstirea
Cetăţuia 1913-1916, capelan militar 1916-1918, stareţ la Neamţu 1919, activ pe
plan tipografic, licenţiat în teologie în 1933, în 1934 trece la catolicism in pectore,
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iar din 1941 formal. Activ în mănăstirile unite de la Obreja, Nicula şi Prislop, iar
anul 1948 îl găseşte la parohia Calvaria – Cluj. După ilegalizarea B.R.U. se va
implica în stabilirea contactelor dintre episcopii izolaţi la Căldăruşani şi
Dragoslavele şi Nunţiatură. Din 1949 trece formal la ritul latin, fiind numit capelan
la parohia din Adjudeni, Neamţ, unde va activa până la moartea survenită
accidental în Bucureşti.
Cf. Prunduş, Silvestru A., „Prefaţă”, p. 11-22, în vol. Ciubotaru Daniil:
Puncte de apropiere între catolicism şi ortodoxie, Cluj-Napoca, Ed. Unitas, 1999,
ed. II.
10) Molinari Francesco: Padre Clemente Gatti OFM, Mons. Vladimiro
Ghika, Eroi della Fede in Romania, U. C. E. R. E. C., Bucarest, s. a. (tip. Assisi),
40 p.
Memorie di Eraldo Pintori. Carcerato în Romania, Assisi, Ed. La Salette,
1992, 56 p.
11) Pr. Gh. Dumitraş (1923-1965, Zăpodia – Nisiporeşti, Neamţ), preot
franciscan român, activ din 1947 în ritul grec în dieceza Orăzii. Participant activ, în
lupta rezistenţei catolice, în serviciul Nunţiaturii, condamnat în 1951, eliberat în
1964.
Cf. Pătraşcu Gheorghe: Zile de încercare... , p. 75.
Gabor, Iosif; Simon, Iosif: Necrolog 1600-2000, Iaşi, Ed. Presa Bună, 2001,
p. 207-208.
Pr. Tătar Ştefan (1917-1995, Oradea), preot franciscan de rit unit, activ la
Oradea din 1947, activ în clandestinitate, arestat în 1950, condamnat în 1951,
eliberat în 1964, paroh la Focşani, Bucureşti, iar din 1993 la Oradea.
Gabor, Simon: op. cit., p. 68-69.
Pr. Martin Mihoc (1916-1969, Iugani) ajunge profesor la seminariul din
Hălăuceşti; arestat în 1950, condamnat în 1951, eliberat din 1964, vicar parohial la
Iugani, Iaşi şi iar la Iugani.
Gabor, Simon: op. cit., p. 139.
Pătraşcu, Gh.: op. cit., p. 79.
Pr. Rotaru Mihai (1922-1978, Barticeşti), franciscan, adoptă ritul oriental,
activ la Oradea din 1947, apoi activ în rezistenţă, asigurând legături cu Nunţiatura.
Arestat în 1950, condamnat în 1951, eliberat în 1964, paroh la Barticeşti până la
moarte.
Gabor, Simon: op. cit., p. 178-179.
Pătraşcu Gh.: op. cit., p. 80-81.
Pr. Vamoşiu (Vameşiu) Gh. (1912- 1992, Iaşi), greco-catolic din naştere,
devine preot franciscan de rit oriental. Activ în rezistenţă, curier al Nunţiaturii,
arestat în 1950, condamnat în 1951, eliberat în 1964, paroh la Mărgineni şi
Rădăuţi.
Cf. Pătraşcu Gh.: op. cit., p. 81- 82.
12) Mărturia este confirmată şi de cea a dr. Liviu Gârbovan; o altă casă
conspirativă, folosită drept ascunzătoare de pr. Emil Riti, pr. Nicolae Lupea, fraţii
Emil, Aurel şi Gh. Dulău, pr. Teofil Băliban, a fost cea de pe fosta str. Berthelot 5,
Cluj, a mecanicului Victor Gârbovan. Liviu Gârbovan îşi aminteşte cum transporta
mesajele provenite de la judecătorul Fărcaş, care le avea de la Pura sau Riti.
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Cf. Bularca Sorin: Episcopul Iuliu Hossu. Gândire şi acţiune, UBB, ClujNapoca, 2001, p. 91-92.
13) Pr. Chişiu Simion (1903, Şimleul Silvaniei – † 1988, Tămăşeni) preot
greco-catolic, dr. în teologie la Roma, profesor la Academia Teologică din Cluj
între 1939-1948. După desfiinţarea B.R.U. optează pentru ritul latin, iar din 1956
(după detenţia de la Sighet, 1950-1955) capelan la Gherăieşti şi Tămăşeni, unde se
pensionează în 1966. Adept convins al integrării B.R.U. în ritul latin.
Cf. Gabor, Simon: op. cit., p. 71.
14) Cele trei surori Silaghi au devenit călugăriţe ale Congregaţiei Maicii
Domnului. Andreea (1919-1987), Alexandrina (1926-2003) şi Ştefania (19112004), înhumate în cimitirul monahal unit din Mănăştur, au locuit în ultima parte a
vieţii lor pe aleea Bizuşa, nr. 4, în Cluj, în acelaşi bloc cu Emil Riti, dar la scări
diferite. Din anii ’70-’80 ai secolului trecut, el servea masa cotidiană la surorile
Silaghi, până în 2004.
15) Pr. Liviu Ceaca (n. Ileanda9.05.1926-26.04.1995, Cluj), fost deţinut
politic pentru credinţă, trecut prin minele de plumb de la Baia Sprie, a fost din
1981 vicar general al episcopului Emil Riti. Au activat cu toţii până în martie 1990,
când au transmis jurisdicţia lui George Guţiu, proaspăt numit episcop de Cluj –
Gherla.
16) Într-unul din episoadele „Memorialului durerii”, serial inaugurat de dna.
Lucia Hossu-Longin, acela dedicat cardinalului Iuliu Hossu, este reprodusă vocea
lui după înregistrarea Todericiu.
17) Audiţia acestei casete relevă vocea caldă, baritonală a episcopului Hossu,
similară cu cea lecturând Proclamaţia Unirii şi cu înregistrarea Todericiu.
Într-o conversaţie privată cu Pr.dr. Silvestru Prunduş, acesta a recunoscut
autenticitatea înregistrării, dar, după părerea sa, meritul promis lui Riti fusese
anulat prin tentativa sa de căsătorie (afirmaţie contestată de acesta din urmă).
Documentul a fost transcris sub semnătură proprie de către episcopul Ioan
Dragomir.
18) În memoriile sale (Lanţuri şi teroare, op. cit.), P.S. Ioan Ploscariu nu
aminteşte de nici un ternar în dieceza Lugojului, ternare nu apar nici în dieceza
Maramureşului. Din păcate, în literatura istorică română nu avem un studiu asupra
transmiterii puterii jurisdicţionare în diecezele clandestine, spre deosebire diecezele
romano-catolice în care acest lucru a fost deja precizat.
Decretul De nominatione substitutorum prevedea ca episcopii să facă
propunerea a doi ordinari substituţi, pentru a fi şi consacraţi, cu drept de succesiune
în caz de impediment. Vicarii generali puteau propune şi ei una sau două
alternative. Aceste structuri deveneau operante doar în urma împiedecării
episcopului diecezan (titular) în exercitarea funcţiei.
De ce dieceza de Cluj – Gherla să fi făcut excepţie?
19) Întreg spiritul memoriilor cardinalului Hossu (Credinţa noastră este
viaţa noastră, cit.) străbate de dorinţa de a rezista şi de a conduce nemijlocit
dieceza. Acceptând pensionarea, Iuliu Hossu n-ar fi fost arestat în 1948 (caz
notoriu prin comparaţie: Ion Agârbiceanu) şi n-ar mai fi avut probleme în 19551970. Or, şi în 1955-1958 el a refuzat pensionarea propusă de guvern (p. 373).
A se vedea şi:
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Ştirban Marcel: „Episcopul Iuliu Hossu în notele de informare ale Siguranţei
şi Securităţii (1947-1958)“, în Studia UBB, Teologia Catholica, Cluj-Napoca,
2004, nr. 1, p. 223-268.
Bozgan Ovidiu: „Iuliu Hossu. Final de biografie”, în Eadem, p. 269-292.
20) Afirmaţiile capătă un plus de veridicitate prin confirmarea lor într-un
studiu al lui George Enache: Ortodoxie şi putere politică, Bucureşti, Ed. Nemira,
2005. În paginile dedicate episcopului Popovici al Orăzii (p. 156- 296) sunt
reliefate contactele acestuia cu episcopul clandestin dr. Gavrilă Stan, prietena sa
Aniţa Bartolomei, activitatea episcopului preconizat C. Tămâian etc. (p. 197-203).
21) Boala episcopului Ioan Chertes a fost o tristă realitate. Debutase deja în
lagărul din Salcia, unde s-a întâlnit cu pr. Prunduş. Acesta a rămas şocat când, în
lagăr, episcopul l-a luat de o parte şi i-a spus: „Vezi? Noi stăm aici şi plătim
păcatele Curiei Romane. Uită-te în jur, toţi sunt copiii Msgr. Dell’Aqua” (fostul lor
rector de la Roma).
22) Varianta oficială a trecerii lui Vasile Aştilean la Ortodoxie, în
„Mitropolia Ardealului”, Sibiu, 1958, nr. 9-10, p. 776-778; Idem, 1958, nr. 11-12,
p. 915-933; un necrolog oficial al acestuia în „Roumanian Orthodox Church
News”, Bucharest, 1984, nr. 3, p. 69-70.
Pr. Liviu Pandrea îşi amintea că trecerea lui Vasile Aştilean a fost făcută
pentru a-şi salva fratele Petru, economist, căruia i se constataseră nereguli în
gestiune. Despre rolul lui Bodnăraş în problema catolică, vezi Bozgan Ovidiu:
Cronica unui eşec previzibil... , cit. supra.
23) Pr.dr. Aurel Leluţiu a fost spiritualul Congregaţiei Maicii Domnului,
foarte activ în rezistenţă, duhovnicul sorei Ionela, iar, după ieşirea din închisoare,
îndrumător activ al Congregaţiei Inimii Neprihănite. Prieten şi sfătuitor de
încredere al episcopului Todea. În data de 24.12.1980, sosind în gara Blaj, de la
Bucureşti, a murit subit în gară, zice-se otrăvit. A fost deplâns, pe merit, de
întreaga Biserică Unită. Vezi nota 6.
Cf. Cheţan Iuliu: „Preot profesor dr. Aurel Leluţiu – un erou şi un martir uitat”,
(I), „Unirea”, Blaj, 1995, VI, nr., 6 (47); (II), „Unirea”, Blaj, 1995, VI, nr. 7 (48).
24) Despre vizita la Vatican a lui N. Ceauşescu, a se vedea „Ceauşescu la
Sfântul Scaun”, în „Dosarele istoriei”, 2006, XI, nr. 1 (113), p. 39-48.
Despre începutul contactelor amiabile cu ofiţerii Securităţii şi imprimarea
liniei de integrare în ritul latin, a se vedea şi „Corespondenta P.S. Ioan Ploscaru
(†1998) şi Pr.dr. Silvestru A. Prunduş”, in Prunduş Silvestru Augustin, Birtz
Mircea: Caietele OBSS II, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2001, p. 211-238; a se vedea
şi nota 3.
Problema creării unei biserici romano-catolice româneşti în Transilvania a
fost o problemă dureroasă pentru Biserica Romano-Catolică. Dacă până în 1968
limba de cult şi limba oficială a Bisericii Catolice era cea latină, presiunile etnice
fiind astfel estompate, după reformele liturgice preconizate de Conciliul Vatican II
şi mai ales după introducerea lui Novum Ordo Missae în limbile vernaculare,
situaţia a ajuns explozivă.
Dacă până în 1968 „Dominus vobiscum” era acelaşi pentru german,
maghiar, polonez, slovac sau român, odată cu traducerile în limbile vernaculare
situaţia s-a schimbat radical: fiecare dorea să-şi audă slujba în limba proprie.
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Bisericile catolice din Europa Centrală având deja încărcături naţionaliste,
încă din timpul politicii eclesiastice febroniene introduse în timpul lui Iosif al IIlea, era normal ca ele să devină bastioane ale culturilor naţionale (pas pe care şi
bisericile româneşti îl parcurseseră). Este evidentă reacţia naţionalistă, de o parte şi
de alta, în urma presiunilor pentru introducerea unei anumite limbi vernaculare
într-o biserică în care se folosea alta.
Prin această lovitură, cu binecuvântarea Sf. Scaun, regimul comunist câştiga
succese remarcabile:
- o îndatorare mai pronunţată a Bisericii Ortodoxe, prin înlăturarea
concurentului clandestin şi prin definitivarea certă a actului din 1948;
- un succes diplomatic extern, finalizat probabil printr-un agrement
diplomatic, sau chiar un eventual concordat, succes diplomatic împărtăşit şi de Sf.
Scaun;
- obedientizarea noii ierarhii, care ar fi dobândit un statut legal;
- exacerbarea tensiunilor naţionaliste româno – maghiare, excelent pretext
pentru noi diversiuni, dacă ar fi fost cazul;
- erodarea bastioanelor culturilor naţionale minoritare, în special cea catolică
maghiară;
- disensiuni intra-catolice, de valorificat ulterior.
Despre traducerile slujbelor latine în limba română informaţii utile se găsesc
şi în numărul tematic „Conciliul al II-lea din Vatican. Adieri peste cortină”, al rev.
„Dialog Teologic”, Iaşi, 2003 (VI, nr. 11.).
Despre şocul cauzat de traducerea liturghiei în limba italiană, a se vedea:
Casini, Tito: La Tunica Stracciata. Lettera di un catolico sulla riforma
liturgica, Firenze, Carro di S. Giovani, ed. 8, 1970 (ed. I, 1966).
Idem, Dicebamus heri. „La Tunica stracciata” alla sbarra, Firenze, Carro
di S. Giovani, 1967.
Despre efectele documentului pontifical: Institutio Generalis Missalis
Romani, a se vedea şi:
Fratenità Sacerdotale. S. Pio X: Si può rifiutare la Nuova Messa?, Albano
Laziale, Ed. Ichthys, 1998, cu documentele de rigoare.
Cekada, Anthony: Non şi prega più come prima, Verrua Savoia, Sodalitium,
1994.
Da Silveira, Arnaldo Vidigal Xavier: La Nuova Messa di Paolo VI: Cosa
pensarne?, s.l., s.d. (Verrua-Savoia, Sodalitium, 1995?).
25) Pr. Prunduş a recunoscut că, prin colaborarea lui cu Securitatea, a făcut
una din marile greşeli; dorind să repare ce a stricat, a început să publice, să
dezvăluie anumite lucruri aşa cum au stat în realitate. Între 1970-1989 notele
informative le semna cu numele real.
Cf. Ochii şi urechile poporului..., cit., p. 141. Menţionarea sprijinului dat de
gen. Pleşiţă lui Prunduş este explicită. Generalul îl confundă pe Ion Românul cu
Ieremia Valahul.
Colaborarea cu generalul C. Ioana este documentată şi de un studiu cu un
titlu extrem de amabil: Gudea Nicolae: „Preotul dr. Silvestru Augustin Prunduş
între rescriptul împăratului Traianus privind pe creştini şi recomandarea
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generalului C. Ioana privind pe greco-catolici”, în „Studia UBB. Theologia
Catholica”, Cluj-Napoca 2004, nr. l, p. 317-322.
Motivaţia interioară a colaborării, aşa cum, de altfel, mi-a mărturisit-o chiar
părintele Prunduş, a constituit-o dorinţa sa ca biserica să poată activa la lumina
zilei, sau măcar netracasată, spre deosebire de cultele neo-protestante sau de
anumite secte subterane, Biserica Unită având un mesaj naţional patriotic evident.
Mai mult, era adeptul concepţiei că prăbuşirea comunismului se va face lent, fiind
nevoie de cadre pregătite din timp util şi „rodate” în raport cu statul.
26) Memoriul memorandum este reprodus în vol. Cardinal Alexandru Todea:
Luptele mele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac, Cluj-Napoca, Ed.
Dacia, 2003, p. 138-142.
27) În testamentul iniţial, can. Pura ceruse ca „la căpătâi să-i fie pusă o cruce
de lemn cu inscripţia: «Preot N. P. Ben Myriam» fără altă indicaţie”, cf. Prunduş,
Plăianu: Canonicul Nicolae Pura, cit, p. 63. Or, mormântul său este străjuit de o
cruce din beton, cu inscripţia: „Preot/Nicolae Pura/Ben Myriam/canonic, vicar
general/ 14.IX.1913-10.VIII.1981".
Dacă eşti ordinariu substitut, nu poţi fi simultan şi vicar general...
28) Lucru mărturisit autorului de însuşi pr. Prunduş, ca şi altora. Mai mult,
acesta scrisese personal la Roma, în 1981, pentru a cere un episcop pentru dieceza
de Cluj – Gherla.
29) Pentru biografiile ierarhilor romano-catolici, şi repetatele vizite în
România a trimişilor pontificali; de asemenea, şi pentru demersurile diplomatice
vezi Bozgan Ovidiu: Cronica unui eşec previzibil, cit. supra.
30) Prin bunăvoinţa sr. Maria Ionela Cristescu şi, ulterior, a episcopului
Justin Ştefan Paven, autorul, la Roma, în 1991 şi 1992 a văzut documentele trimise
la Roma, inclusiv xerocopia batistei respective.
31) Din relatările lui Justin Ştefan Paven, batista a ajuns cu bine la Papă,
sora Mia (cum era denumită doctoriţa) fiind primită la cel mai înalt nivel. Papa a
întrebat-o cum a reuşit performanţa de a transporta un asemenea document. Sora ia mărturisit prozaicul detaliu, la care Papa, cu obişnuitul său umor, a replicat:
„Ecco, un’originale valiggia diplomatica!” („Iată o originală valiză diplomatică!”).
În 1994 episcopul Justin Ştefan Paven a absolvit la Roma cursul de diplomaţi
ai Congregaţiei pentru Canonizări, fiind al doilea român primit în acel dicasteriu
după arhiepiscopul Traian Crişan (†1990).
Justin Ştefan Paven a avut şi o activitate literară:
– memorii din închisoare: Paven, Justin Ştefan: Dumnezeul meu, de ce m-ai
părăsit? Reeducări – camera 4 spital Piteşti – şi trei sonete închinate autorului
de Mihai Rădulescu, Bucureşti, Ed. Ramida şi Majadahonda, 1996; apărute şi în
rev. „Memoria. Revista gândirii arestate”, nr. 21, p. 82-87; nr. 22, p. 64-72; nr. 23,
p. 66-74; nr. 24, p. 62-67.
Rădulescu Mihai, Martinescu Pericle, Paven Justin: Un viitor călugăr grecocatolic din preajma „Rugului Aprins”: Agenor (Bob) Danciul, Bucureşti, Ed.
Ramida, 1996.
A tradus şi literatură teologică, reuşind să publice:
Lelotte Fernand: Problemele vieţii, Bucureşti, Ed. Universal Pan, 1996 – un
extins şi util tratat de apologetică creştină.
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Un portret elogios îi face Rădulescu Mihai şi în lucrarea Chemarea lui
Dumnezeu în temniţele comuniste, Bucureşti, Ed. Ramida, 1998, p. 82-89; 189191. Vezi şi lucrările lui Vasile Marcu, supra.
32) Problema ajutoarelor Charitas sub regimul comunist a fost o problemă
extrem de delicată. Şi Emil Riti s-a lăudat cu distribuirea lor şi pr. Prunduş şi
Alexandru Todea sau C. Tămâian. Deţinerea de valută era interzisă în timpul
regimului comunist, ca, de altfel, şi traficarea acesteia. Ajutoarele erau trimise prin
băncile de stat, unde beneficiarii îşi puteau retrage sume în lei; unii cumpărau şi
obiecte la „shop”-urile pentru străini.
Acest domeniu era riguros controlat de Securitate, după cum erau riguros
controlaţi cei ce beneficiau de primirea şi distribuirea sumelor. Se deschidea astfel
şi o poartă de şantaj, lucru recunoscut şi de un profesionist al serviciilor secrete
precum col. (rez.) Ioan Rusan, în lucrarea lui Stoenescu, Alex Mihai: Interviuri
despre Revoluţie, Bucureşti, Ed. RAO, 2004, p. 118-131, mai ales p. 120-121.
Despre activitatea materială a lui C. Tămâian; a se vedea şi: Bârsan Gabriel:
„Testamentul episcopului Ioan Dragomir relevă şi o altă faţă a greco-catolicismului
din Maramureş: suflete cumpărate pe valută şi preoţi trădători”, în „Glasul
Maramureşului”, Baia Mare, vineri 17 octombrie 2003, p. 9.
33) Despre activitatea în slujba regimului a lui Hosszu Lászlo, vezi Bozgan,
Ovidiu: Cronica unui eşec..., op. cit., p. 62, 66.
Despre activitatea suspectă a lui Tămâian, mai ales după 1985, a se vedea şi:
Andercău Vasile: Adevăruri trăite, Roman, Ed. Serafica, 2005, p. 138-140.
Pr. Prunduş a mărturisit autorului că tentativele de a hirotoni în 1987 doi
episcopi, unul la Cluj şi unul la Oradea (la Oradea fusese propus pr. Iosif Sabău,
OFM), au fost dejucate tot de Tămâian, care s-a grăbit să anunţe Securitatea în
Oradea.
Cf. şi Prunduş Silvestru Augustin: „In memoriam: Pr. Iosif Sabău, vicar
general”, în „Vestitorul”, Oradea, X, nr. 2-3, aug. 2001, p. 14-15, unde se relatează
despre propunere şi sabotarea ei.
34) A se vedea Cristian Vasile: „Episcopul Alexandru Todea în anii
comunismului naţional (1964-1989)”, în Partidul, Securitatea şi Cultele 19451989. Volum coordonat de Adrian Nicolae Petcu, Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, p.
223-235, mai ales p. 224, nota 5. Este vorba de col. Tiberiu Băţaga.
35) Ochii şi urechile poporului..., vol. cit., p. 149:
„Dacă nu-şi făcea timp Banciu să-l consulte pe Todea, îl căuta episcopul pe
colonel. «Cum rezolvăm această situaţie, tovarăşe (!) colonel?»”, mărturiseşte şi
gen. Nicolae Pleşiţă.
Borda, Valentin, Borda, Mircea: Cardinalul Alexandru Todea, TârguMureş, Ed. Petru Maior, 1999, p. 118-123, reproduce mărturia „umbrei” lui Todea.
Valentin Borda a scris şi un roman dedicat cardinalului Alexandru Todea,
Răstigniri, s. l., s. a., (Bucureşti, 1999), 466 p. Liviu Branea este, de fapt,
Alexandru Todea, fraţii Voicilă de la Cluj sunt fraţii Boilă, Onucu Raţiu – Ion Brad
etc. Romanul descrie tentativa de otrăvire la ordin a episcopului clandestin,
neprecizând anul, de către ofiţerul Remus Catarig (nume schimbat?), care pentru
ratarea misiunii a fost executat (p. 314-317). Dna. Victoria este Valeria
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Moldovanu, Cornelia Nan este Nuţi Macarie. Cert este că relaţiile lui Todea cu
Securitatea nu au fost rectilineare.
36) Dşoara. M. K. l-a îngrijit pe cardinalul Alexandru Todea cu un
devotament exemplar, mai ales în timpul lungii sale maladii, până la moarte,
sacrificându-şi practic viaţa pentru acest lucru.
A se vedea şi Petărlecean, Alexandru, Moldovan, Ion: Cardinalul
Alexandru Todea. În memoriam, Blaj, Ed. Buna Vestire, 2002, p. 48-100. Au
existat şi poziţii rezervate, mai ales între 1985-1992, cum a fost cea a Pr.dr.
Bernard Ştef, A. A.
37) Profesorul şi mai apoi cardinalul Pietro Parente a fost conducătorul tezei
de doctorat a lui Alexandru Todea, fiind un reputat specialist în teologia dogmatică.
Prin 1936-1937, în urma unor dispute, tânărul student Todea i-a luat pe faţă
apărarea lui Parente (riscându-şi propria poziţie la Roma), lucru pe care acesta nu la uitat. Cf. Petărlecean, Moldovan: op. cit., p. 68-72. O dovadă de caracter din
partea lui Todea. Se confirmă şi aici aserţiunea lui Riti. A patra aprobare, cea
definitivă, i-a sosit lui Todea prin Ambasada Italiei.
38). Fără o pregătire canonică deosebită, Riti enunţă aici un principiu
fundamental al dreptului canonic, cel al stării de necesitate. În starea de necesitate,
regimul şi dispoziţiile canonice se modifică radical, obişnuita organizare
administrativa încetându-şi activitatea. Vezi Anexa II.
39) Vezi şi Prunduş, Silvestru Augustin, Birtz Mircea: „Episcopul Ioan
Ploscaru (1911-1998)”, în Caietele OBSS II, cit., p. 240.
40) IIdem, Ibidem, p. 240.
41) Un bun material biografic al lui Ioan Dragomir este cel al pr. Velea Gheorghe:
„Episcopul dr. Ioan Dragomir (1905-1985)”, în „Viaţa Creştină”, Cluj-Napoca, I/XVI,
nr. 11, p. 20-21; II/XVI, nr. 12, p. 21, redând un material prezentat şi la Simpozionul
„Ioan Dragomir – 100 ani de la naştere, 20 ani de la moarte”, ţinut la Baia Mare, în
aprilie 2005.
42) Nu există deocamdată un studiu biografic al episcopului Octavian
Cristian; materialele apărute până în prezent îl menţionează pe scurt şi tendenţios.
43) Lucru mărturisit autorului chiar de Pr. Prunduş. Acesta sprijinea activ
linia de romano-catolicizare, măcar cu titlu provizoriu, pentru facilitarea slujbelor
catolice pentru catolicii români rezistenţi; în acelaşi timp, spre deosebire de
Tămâian, nu excludea deloc, ci chiar încuraja apropierea de Biserica Ortodoxă (mai
ales prin inter-comuniune, sau dubla comuniune), precum şi cu „Oastea
Domnului”. Relaţiile lui Prunduş cu Traian Dorz au fost exemplare, acesta
folosindu-se de canalele lui pentru a trimite în Apus un volum de poeme dedicat
Maicii Domnului, pe care neo-protestanţii nu doreau să-l tipărească. Cu arhim.
Florea Dosoftei, fost coleg de lagăr, pr. Prunduş practica intercomuniunea. Spre
deosebire de Todea, el era mai deschis şi faţă de colaborarea cu Biserica Ortodoxă,
căutând mai multe soluţii pentru rezolvarea situaţiei Bisericii Unite. Tocmai
pluralitatea de vederi i-a cauzat neplăceri faţă de unii confraţi.
44) Licenţiat în litere şi filosofie, precum şi în psihologie, Tertulian Langa a
fost adeptul liniei politice a lui Horaţiu Comaniciu. În 1943, în urma manifestărilor
studenţeşti de la Bucureşti în favoarea Ardealului de Nord, a fost el cel care a
înmânat memoriul studenţimii mareşalului Antonescu. Frecventând cercul msgr.
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Vladimir Ghika şi al episcopului Ioan Suciu, se converteşte la catolicism, având şi
o activitate anticomunistă netă, ceea ce-i atrage arestarea în mai 1948 şi un periplu
prin închisori până în 1964. Dacă Emil Riti îl suspecta că ar fi colaborat cu
reeducatorii din Aiud, prin 1962-1964, dl. Cicerone Ioniţoiu în 1991 a afirmat
autorului că în detenţie Tertulian Langa s-a purtat exemplar.
45) Pr.dr. Jozsef Denderle, legat de o prietenie extinsă pe mai multe generaţii
cu familia maternă a autorului, i-a mărturisit acestuia de repetate ori nedumerirea
asupra comportamentului unor vârfuri clericale greco-catolice. Stridenţa unor
poziţii, atacurile reciproce, mai ales după 1985, îl contrariau pe pr. Denderle, care
mai avea de suportat şi oprobriul unor confraţi latini, din cauză că a acceptat
efectuarea liturghiilor romano-catolice în limba română, deşi celebra şi în
maghiară, latină (ultimul preot în Cluj care a făcut-o) sau germană.
46) Afirmaţia este confirmată şi de Andercău Vasile: Adevăruri trăite, cit, p.
139. Alte afirmaţii legate de împrejurările înmormântării lui Dragomir şi de o
pretinsă adunare de la Reghin sunt deformate. Cei trei episcopi consacraţi de
Dragomir au participat la înmormântarea acestuia, existând şi documentaţie
fotografică în acest sens.
47) Afirmaţie confirmată şi de pr. Prunduş.
48) În mod analog, P.S. Justin Paven i-a predat în scris jurisdicţia asupra
Maramureşului, primită de la Octavian Cristian, lui Lucian Mureşan, episcopul nou
numit de Papă în fruntea acelei dieceze. Copia actului de predare a fost văzută de
autor la Roma.
Practic, prin acest procedeu, schisma din Biserica Unită nici nu a apucat să
existe, cei doi episcopi supunându-se dispoziţiilor pontificale. Folosirea termenului
de „episcopi schismatici” dovedeşte ignorarea principiilor dreptului canonic, starea
de necesitate din Biserica luând sfârşit din 15.03.1990, odată cu numirea
pontificală a noii ierarhii diecezane.
49) O biografie documentată a episcopului Vasile Hossu în Potra, SimonaAurora: Despre viaţa şi activitatea episcopului Vasile Hossu (1919-1997), teză de
licenţă, UBB, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca, 1998.
Despre ajutorul oferit de Vasile Hossu Congregaţiei şi celor 2 episcopi, în
Vasile Marcu: Biserica Română Unită... încă în suferinţă, cit.. p. 124-146 şi 233240.
50) Zvonurile răspândite de unii răuvoitori, cum că episcopul Riti ar fi vrut
scaunul mitropolitan pentru sine (cf. Botiza, Ioan Vasile, art.cit., p. 24, vezi nota 6.)
nu au suport real. În 1992 situaţia cardinalului Todea era extrem de consolidată, fie
în plan eclesiastic, fie în plan guvernamental. Riti dorea soluţionarea propriului
caz; deci afirmaţiile prin care Riti ar fi pretins că i se cuvine scaunul mitropolitan
(de ce nu al Clujului atunci?) sunt rezultatul unor diversiuni.
51) În „Viaţa Creştină“, Cluj-Napoca, 2003, XIV, nr. 11-12, p. 4.
52) Spiritualitatea P.S. Ioan Suciu era de inspiraţie mariană, acesta fiind şi
un cultor al devoţiunii către Inima Neprihănită. El va populariza Revelaţia de la
Fatima. Lucrarea sa, Fecioara din Fatima, ed. I, Oradea, Grafika, 1943; ed. II,
Blaj, 1943, va cunoaşte un succes răsunător. Ororile războiului şi ameninţarea
bolşevică îl vor face pe P.S. Ioan Suciu să înceapă o adevărată cruciadă spirituală
anticomunistă. Eroism şi, mai ales, Tinereţe vor fi îndrumătoarele spirituale ale
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întregii rezistenţe anticomuniste. Îndeosebi lucrarea Tinereţe va prelua multe
elemente doctrinare din volumul Pentru Legionari, a lui Codreanu, desigur
renunţându-se la ideile politice şi cele naţionaliste. Cf. Brânzaş, Liviu: Raza din
catacombă, Bucureşti, Ed. Scara, 2001, p. 160. A se vedea şi: Gavrilă Ogoranu,
Ion: Episcopul Suciu în faţa furtunii, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 2006, p.
102-111. La p. 96, un manifest de rezistenţă „ionelist“.
Alexandru Todea va fi un la fel de convins opozant al comunismului, dar din
prisma doctrinei naţional-ţărăneşti. De aici divergenţele de opinie.
53) Expresia era preluată din opera de devoţiune mariană a Sf. Ludovic
Maria Grignon de Montfort (1673-1716): Tratat despre adevărata evlavie către
Prea Sfânta Fecioara Maria (ediţia românească apărută la Roman, Ed. Serafica, f.
a.). Desigur că Securitatea nu citea operele lui Louis Grignon de Montfort.
Traducerea românească a fost făcută de pr. Gheorghe Pătraşcu, fost curier
clandestin al Nunţiaturii şi sprijinitor al grupului maicii Ionela.
Despre activitatea lui Grignon de Montfort în favoarea Tradiţiei şi
ulterioarele influenţe politice anti-disolutive în: de Mattei, Roberto: Il crociato del
secolo XX: Plinio Corrêa de Oliveira, Casale Monferrato, Ed. Piemme, 1996, p.
317-340.
54) Pr. Silvestru A. Prunduş, într-o conversaţie cu autorul, afirma că msgr.
Vladimir Ghika era rezervat, atenţionându-l pe P.S. Ioan Suciu să nu susţină un
asemenea caz cu prea mult entuziasm, fără o atentă verificare. Când prin 1972 pr.
Rafael Haag l-a vizitat pe pr. Prunduş, acesta era vehement împotriva Ionelei;
Prunduş a făcut apel la moderaţie. Alexandru Todea cu Pantelimon Aştelean, într-o
discuţie, l-au provocat pe Prunduş, susţinând, în conformitate cu revelaţiile Ionelei,
prăbuşirea bruscă a comunismului (Aştelean şi ca agent provocator); or, Prunduş
era convins ca acesta se va prăbuşi lent. A se vedea şi nota 6.
55) A se vedea lucrările lui Vasile Marcu, cit. supra.
Decretul din 1950, reprodus în Cristescu, Maria Ionela: Scrisoare
deschisă..., p. 32.
Decretul este semnat corect din punct de vedere canonic: „Alexandru Todea,
episcop de Cesaropolis, substitutul Ordinariului mitropoliei de Alba Iulia şi
Făgăraş, în timpul prigoanei contra Bisericii Greco-Catolice, fiind ascuns la Reghin
şi lucrând în clandestinitate, pe str. Karl Marx 54, din acelaşi orăşel”. Decretul
canonic este datat 25 decembrie 1950.
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ANEXA I.
SURSE DOCUMENTARE
Documentul nr. 1 – extrase din protocoalele şedinţelor capitulare şi a
conferinţelor episcopale ţinute între 1988-1990; au fost citate fragmente din
procesele-verbale ale respectivelor şedinţe. Se remarcă oscilaţia capitlului diecezan
de Cluj – Gherla în a adopta măsuri ferme împotriva celor trei episcopi sfinţiţi de
Ioan Dragomir, reticenţa episcopului întâi-stătător Alexandru Todea de a-şi asuma
titlul mitropolitan şi nedumeririle provocate de situaţia Congregaţiei Sorei Ionela.
Documentul nr. 2 – sentinţa din 15.02.1952, prin care Emil Riti a fost condamnat
la muncă silnică pe viaţă. Sentinţa reliefează rolul major jucat de Emil Riti sub
coordonarea Nunţiaturii şi a pr. can. Nicolae Pura, ordinariu substitut diecezan.
Documentul este reprodus şi în Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone: Martiri şi mărturisitori ai
Bisericii din România. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Biserica
Romano-Catolică, Bucureşti, ed. II, Ed. Patmos, 1998, p. 144-145.
Documentul nr. 3 – Proiect de „modus vivendi” între preoţii fostei
Biserici Unite şi Stat, 2 p., autor: pr. Mircea Todericiu, 1978. Documentul este o
copie. Provenienţa: Emil Riti. Demonstrează elaborarea unui plan concret pentru
implementarea liniei romano-catolice în Biserica Unită. Reprodus parţial în
Prunduş, Silvestru Aug.; Plăianu, Clemente: Canonicul Nicolae Pura, ClujNapoca, Ed. Viaţa Creştină, 1996, p. 57-58.
Documentul nr. 4 – Sic cogito! În legătură cu problema Bisericii Unite, 13
p. dactilo., autor: Nicolae Pura, iulie 1980. Documentul este o dezvoltare a temei
precedente. Sursa de provenienţă: Pr.dr. Denderle Jozsef. Reprodus parţial în
Iidem, Ibidem, p. 59-61.
Documentul nr. 5 – Copia scrisorii adresate de Pr.dr. Silvestru Augustin
Prunduş Papei, în 21.06.1981, prin care cere un episcop diecezan, oferindu-şi
demisia din funcţiile de conducere. Sursa: Pr.dr. S.A. Prunduş. Are 2 p.
Documentul este şi autojustificativ în ceea ce priveşte propria activitate în dieceza
de Cluj – Gherla.
Documentul nr. 6 – Copia scrisorii adresate de Pr.dr. Silvestru Augustin
Prunduş către P.S. dr. Ioan Chertes, din 24 mai 1981, 5 p. dactilo. Sursa: Pr.dr. S.A.
Prunduş. Scrisoarea are tot un scop autojustificativ.
Documentul nr. 7 – Copia scrisorii Către fraţii în Hristos din Baia Mare,
11.06.198l, 11 p. dactilo, redactată de pr. S.A. Prunduş. Este o pledoarie pentru
frecventarea bisericilor latine. Sursa: Pr.dr. S. A. Prunduş. Acest document a fost
privit de P.S. Ioan Dragomir ca o imixtiune inadmisibilă în treburile diecezei
Maramureşului, păstorită de el, de unde răceala survenită între cei doi.
Documentul nr. 8 – Scrisoarea P.S. Alexandru Todea către Pr.dr. Jozsef
Denderle, OSP, de felicitare în onoarea a 50 ani de preoţie. Sursa: Pr.dr. Jozsef
Denderle. Scrisoarea a fost interpretată şi ca o confirmare a liniei latinizante.
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Documentul nr. 9 – Copie după o însemnare a pr. Prunduş, furnizată chiar
de acesta. Cuprinde o scurtă însemnare relevând strânsa colaborare între Alexandru
Todea şi Emil Riti.
Documentul nr. 10 – Copie după o însemnare a Pr. Prunduş, furnizată chiar
de acesta (împreună cu explicaţiile necesare identificării unor persoane).
Documentul notează una din modalităţile de tracasare a credincioşilor grecocatolici, care în Baia Mare îşi aveau „catedrala din catacombe” în casa pr.
Gheorghe Marian. Coriolan Tămâian i-a denunţat Miliţiei. Dacă pr. Prunduş se
mulţumea cu o activitate pastorală extinsă, chiar dacă uneori discutabilă,
colaborarea lui fiind de natură informativă, în cazul lui Tămâian aceasta dobândea
şi dimensiuni represive, în defavoarea liniei de rezistenţă.
Documentul nr. 11 – Circulara din 11.01.1985, 2 p. dactilo, cu scopul de a
calma eventualele dispute dintre credincioşi. Sursa: Pr.dr. Jozsef Denderle (autor
Pr.dr. S.A. Prunduş). Circulara insistă atât în promovarea liturghiilor în rit latin, în
limba română, cât şi în calmarea eventualelor zvonuri legate de consacrarea unui
nou episcop. O confirmare indirectă că hirotonirea episcopală a lui Emil Riti era
deja plănuită.
Documentul nr. 12 – Copia unei scrisori din 23.04.1985, trimisă de Pr.
Prunduş oficiului parohial romano-catolic Sf. Mihail, Cluj, 1 p. dactilo; sursa:
Pr.dr. Jozsef Denderle. Scrisoarea este redactată de pr. Prunduş în calitatea sa de
vicar general episcopal – nu de ordinariu substitut, cum ar fi fost normal. Pr. Emil
Riti (deja consacrat episcop) i-a contestat oficiul de conducător eparhial (în mod
legitim, dacă la acea dată Pr. Prunduş se intitula vicar general episcopal),
conducătorul fiind ordinariul diecezan, sau ordinariul substitut).
Documentul nr. 13 – Copia transcrierii discursului lui Iuliu Hossu, din
14.09.1969, înregistrat pe bandă (şi apoi casetă) audio, semnată de episcopul dr.
Ioan Dragomir. Caseta cu vocea cardinalului a fost audiată şi de autorul acestor
rânduri, transcrierea fiind fidelă. Se confirmă transmiterea jurisdicţiei lui Emil Riti.
Sursa: Emil Riti.
Documentul nr. 14 – Scrisoarea lui S.A. Prunduş către Emil Riti, din
23.04.1985, 2 p. dactilo, copie (sursa Emil Riti). Scrisoarea este extrem de dură,
identică cu cea trimisă ca anexă parohiei Sf. Mihai. Este redactată tot în calitate de
„vicar general episcopal”.
Documentul nr. 15 – Scrisoare trimisă de S.A. Prunduş către E. Riti, din
8.06.1985, în duplicat episcopului Alexandru Todea, 2 p. dactilo. Sursa: Emil Riti
(primită de la Alexandru Todea în 1992). Pr. Prunduş îl consideră ca episcop
diecezan pe episcopul Ioan Chertes, dar semnează iregular ca „vicar general
episcopal, ordinarius loci”. Nu se pot cumula cele 2 funcţii.
Documentul nr. 16 – Copia unei Însemnări a pr. Prunduş, furnizata chiar de
acesta, referitoare la aflarea vestii consacrării a 4 episcopi. Ovidiu Crişan Găinaru
este, de fapt, Octavian Cristian. Justin are numele de familie Paven, nu Pavelu. Se
menţionează existenţa unui al patrulea episcop (Emil Riti nu ştia cine este, dar
putea presupune). Pr. Prunduş afirma autorului că ar fi putut fi C. Tămâian,
Pantelimon Aşteleanu (acesta se prezenta ca episcop unor călugăriţe romanocatolice), sau Agenor Bob Danciu.
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Documentul nr. 17 – Copia unei însemnări a pr. Prunduş, furnizată chiar de
acesta, cu explicaţiile necesare. P.S. Cristea este P.S. Vasile Cristea (†2000),
episcop pentru românii uniţi din Europa, Crişan este arhiepiscopul Traian Crişan
(†1990), secretar al Congregaţiei pentru Canonizări, Biaggio este pr. Biaggio
Kruszylowycz, O. FMCap, capucin polonez, om de încredere în contactele pr.
Prunduş şi Vasile Maria Ungureanu cu Sf. Scaun şi cu clericii polonezi.
Documentul nr. 18 – Vasile Pop a aflat de la Emil Riti, a cărui călătorie la
Roma a ajuns cunoscută, de discuţiile pe care acesta le-ar fi avut cu Papa. Că papa
l-a recunoscut atunci ca episcop, Riti a afirmat-o constant. Asupra documentului,
observaţii ca la nr. 17.
Documentul nr. 19 – Observaţii asupra lui ca la nr. 17. Vasile Pop descrie
întâlnirea cu Liviu Lăpuşan, activist responsabil cu cultele. Pr. Prunduş organizase
parastasul de 40 de zile pentru mama lui, Maria Lucreţia Boldor (†14.07.1985);
Şcoala de Partid se afla în localul actualului Liceu „Avram Iancu” din ClujNapoca, curtea edificiului fiind despărţită doar de un gard de curtea locuinţei pr.
Prunduş, unde funcţiona deja o mănăstire bazilitană.
Documentul nr. 20 – Scrisoare de la episcopul Ioan Ploscaru (Lugoj, 16
iulie 1985) către Pr. Prunduş. Sursa documentului: copie furnizată de acesta.
Poziţia canonică a P.S. Ioan Ploscaru era inconsistentă (ignoranţa fiind întotdeauna
circumstanţă atenuantă), iar realitatea faptelor excluzând categoric o
„excomunicare latae sententiae” a episcopului dr. Ioan Dragomir. Ca urmare
poziţia sa a fost abandonată, chiar şi de acesta.
Documentul nr. 21 – Scrisoarea episcopului Ioan Ploscaru din 5.09.1985,
din Lugoj, către pr. Prunduş, 2 pag. dactilo, copie furnizată de pr. Prunduş.
Episcopul Ioan preferă să creadă că episcopul Dragomir a fost „bolnav mental”
(lucru infirmat de toţi cei care l-au cunoscut). Gravitatea situaţiei, complexitatea ei,
l-au determinat pe episcopul Ploscaru să înceapă o nuanţare a poziţiei sale. Ep.
Ioan Dragomir (ca, de altfel, şi Al. Todea, şi S.A. Prunduş) se serveau de secretari
benevoli în utilizarea maşinii de scris. Ioan Dragomir, până la moarte, a fost
complet lucid, aşa cum, de altfel, arată şi buletinele medicale din acel timp şi
documentele fonografice înregistrate atunci.
Documentul nr. 22 – Scrisoarea pr. Prunduş către pr. Iancu Baltheiser, din
9.09.1985. Copie obţinută de E. Riti de la pr. Baltheiser. În ciuda zvonurilor, pr.
Baltheiser a rămas un prieten constant şi de nădejde al preotului şi apoi episcopului
Riti. Mai mult, acuzele de la Pr. Prunduş i-au făcut un serviciu lui E. Riti în
emigraţie, acesta fiind exonerat de bănuială unei eventuale cooperări cu
Securitatea.
Documentul nr. 23 – Scrisoare a P.S. Ioan Ploscaru din Lugoj, 13.09.1985
către pr. Prunduş. Copie furnizată de pr. Prunduş. Se recunoaşte indirect că Iuliu
Hossu l-a preferat în final pe Emil Riti ca succesor...
Documentul nr. 24 – Scrisoare din 11.09.1985 a pr. S.A. Prunduş către Emil
Riti, admoniţiune canonică; Pr. Prunduş se intitulează atât „vicar general episcopal,
cât şi ordinariul diecezei” (o eroare canonică). Riti nu a răspuns la admoniţiunile
canonice ale Pr. Prunduş.
Documentul nr. 25 – Scrisoare a pr. S.A. Prunduş către mons. Dumitru
Sălăgean (vicarul episcopal al diecezei lugojene) din 3.10.1985, Cluj. Copie
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furnizată de pr. Prunduş. Scrisoarea demonstrează implicaţiile problemelor
generate de ajutoarele Charitas. Trei preoţi din Gherla (unul era pr. Pantelimon
Jiman) au fost trimis în judecată pentru eventuale culpe economice; preoţii
recalcitranţi puteau fi şicanaţi pe cele mai diverse criterii, inclusiv cel a beneficierii
unor ajutoare externe.
Documentul nr. 26 – Scrisoarea pr. Prunduş către episcopul Ioan Ploscaru,
Cluj, 16.10.1985, 3p. dactilo, copie furnizată de pr. Prunduş. Scrisoarea insistă pe
confuzia creată de ajutoarele Charitas şi pe şicanarea preoţilor simpli care au primit
asemenea ajutoare. Problema valutară fiind în interesul imediat al statului, mai ales
în acea perioadă (de achitare a datoriei externe), cei care se ocupau cu obţinerea şi
distribuirea lor deveneau automat ţinte ale serviciilor de Securitate, sau
colaboratori ai acesteia. O colaborare a lui Emil Riti cu Securitatea (spre deosebire
de Justin Paven şi de Cristian Octavian, el nu a fost şicanat administrativ, nici
hărţuit cu miliţia), mai ales în acest moment nu se poate exclude; sperăm ca
documente ulterioare să facă lumină în acest sens.
Document nr. 27 – Scrisoare olografă a P.S. Ioan Ploscaru din Lugoj,
23.10.1985, către Pr. S.A. Prunduş. Copia a fost furnizată chiar de acesta. Rezerva
P.S. Ioan Robu trebuie căutată şi în faptul că acesta era mult mai bine informat
asupra realităţilor legate de P.S. Ioan Dragomir, decât cei de la Cluj sau de la
Lugoj.
Documentul nr. 28 – Copia scrisorii pr. S.A. Prunduş către episcopul Ioan
Ploscaru, din 2.11.1985, 6 pag. dactilo, copie furnizată de Pr. Prunduş. Este o
scrisoare autojustificativă, mai ales pentru poziţia voluntaristă adoptată de acesta.
Scrisoarea dovedeşte o profundă iritare, deşi anumite acte făcute de pr. Prunduş nu
au fost făcute cu aprobarea celorlalţi episcopi. Amestecul pr. Prunduş în dieceza
Maramureşului este un fapt dovedit, acest lucru stârnind iritarea episcopului Ioan
Dragomir. Acuzele la adresa acestuia din urmă sunt injuste. Ca o consecinţă a
acestei scrisori, Pr. Prunduş şi-a ratat episcopatul la care a fost propus în 1987.
Documentul nr. 29 – Copie extras dintr-o scrisoare a Pr. Nestmann, trimisă
lui Ioan Ploscaru în 29.10.1985. Acesta a distribuit extrase cu aceste 2 fragmente.
O copie a ajuns şi la pr. Jozsef Denderle, alta la Emil Riti (originea acestei copii de
la pr. Jozsef Denderle). Scrisoarea demonstrează informarea Romei cu privire la
cele trei (patru?) consacrări.
Document nr. 30 – Copie a transcrierii dactilo. a telegramei trimisă de
Alexandru Todea lui Emil Riti, arătând poziţia acestuia referitoare la hirotonirea lui
Riti. Sursa: Emil Riti.
Documentul nr. 31 – Copia scrisorii trimise de pr. S.A. Prunduş pr. Iancu
Baltheiser, din 20.11.1985, 4 pag. dactilo. Sursa: Emil Riti, acesta primind
fotocopii de la prietenul său. Scrisoarea demonstrează o profundă dezorientare a pr.
Prunduş. Fraza (p. 3): „iar în ce priveşte «uzurpatorul» Emil Riti să vă descurcaţi
cu clerul şi poporul şi cu organele de securitate care nu pot rămânea străine de
această comedie” arată implicarea acestor organe în perpetuarea disensiunii. Pr.
Baltheiser a refuzat să răspundă pr. Prunduş, acesta fiind perceput în Apus ca un
instrument al Departamentului Cultelor şi al Securităţii.
Documentul nr. 32 – Scrisoarea de răspuns a episcopului Emil Riti la
scrisorile precedente de admoniţiune trimise de pr. Prunduş, precum şi la
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felicitările (!) trimise de acesta cu ocazia zilei de naştere a lui Riti. (11.11.). Spre
deosebire de tonul deconcertant al admoniţiunilor canonice, scrisoarea dovedeşte
un calm olimpian. Fotocopie furnizată de pr. Prunduş.
Documentul nr. 33 – Altă scrisoare de admoniţiune canonică trimisă de Pr.
Prunduş lui Emil Riti, din 5.03.1986. Sursa: Emil Riti. Emil Riti, ştiind de
legăturile pr. Prunduş cu anumite instituţii statale, a refuzat sa răspundă. Confuzia
canonică făcută de pr. Prunduş, acesta semnând atât în calitate de ordinarius
diecezan, cât şi de vicar episcopal, desigur că nu a contribuit la facilitarea unei
soluţii canonice.
Documentele nr. 34, 35-36 – Comunicarea din 10.09.1985, Anunţul din
14.03.1986, Comunicarea din 14.03.1986 asociată Deciziei (total 6 pag. dactilo),
contrasemnate de Alexandru Todea, Ioan Ploscaru, Ioan Chertes, Coriolan Tămâian
şi Silvestru A. Prunduş reprezintă poziţia fundamentală a conducătorilor
eclesiastici uniţi în privinţa episcopilor hirotoniţi de Ioan Dragomir şi în privinţa
alegerii mitropolitane. Sursa documentelor: Pr.dr. Jozsef Denderle. Acesta a fost
ţinut în permanenţă la curent cu deciziile legate de activitatea diecezei de Cluj –
Gherla, pentru a i se facilita activitatea pastorală şi în sânul românilor grecocatolici, el celebrând la modul oficios slujbe romano-catolice în limba română, la
Cluj-Napoca. Din ultimul document se remarcă poziţia particulară a episcopului
Ioan Chertes – „am citit şi semnez” –, aceasta implicând doar luarea la cunoştinţă,
evitând un acord formal sau o respingere categorică. În ciuda multor afirmaţii,
alegerea lui Alexandru Todea ca mitropolit în 14.03.1986 nu a fost recunoscută de
Sf. Scaun, acesta recunoscând însă poziţia lui de protoierarh, conducător al
episcopilor din clandestinitate. Parţial, documentele au fost citate în Prunduş,
Silvestru Aug.; Plăianu, Clemente: Cardinalul Alexandru Todea. La 80 de ani
(1912-1992), Cluj-Napoca, Ed. Unitas, 1992, p. 37-38. Lipsa unui reprezentant al
diecezei Maramureşului se explică prin faptul că ordinariul diecezan era Cristian
Octavian, numit coadjutor de Ioan Dragomir, acesta fiind introdus în acea dieceză
încă din 1983 (fiind primul hirotonit de Ioan Dragomir). Abia ulterior va fi numit
de Alexandru Todea ca ordinariu diecezan pr. Lucian Mureşan, după 14.03.1986.
Documentul nr. 37 – Reprezintă copia dactilografiată a scrisorii trimise la
Roma prin Coriolan Tămâian, în noiembrie-decembrie 1985. Scrisoarea a fost
redactată la Reghin, în 10.10.1985, în limba italiană şi contrasemnată de Todea,
Ploscaru, Tămâian şi Prunduş. S-au făcut şi copii dactilografiate, distribuite ad
libitum. Cea de aici provine de la Emil Riti, ajuns şi el în posesia uneia.
Veridicitatea documentului este confirmată şi de alte surse (vezi mai jos).
Caracterul lui este auto justificativ, cei trei episcopi fiind acuzaţi şi de lucruri
ireale. Se uită precizarea că matrimoniul civil contactat de Octavian Cristian a fost
făcut la ordinul ierarhilor, că acesta nu are efecte religioase. Octavian nu a
beneficiat de tratament psihiatric, afirmaţiile fiind gratuite. Adoptarea unui copil nu
este un act reprobabil. Lui Justin Paven i se aduc acuzaţii că ar fi adept al sorei
Ionela şi ar proveni de la ortodocşi. Se pune astfel în discuţie toată strategia
misionară, de 250 de ani, adoptată de Biserica Unită. (Teofil Serémy, Athanasie
Anghel, Ioan Giurgiu Patachi, ba chiar şi mitropolitul Alexandru Nicolescu au fost
cu toţii iniţial ortodocşi.) Lui Emil Riti i se aduc acuzele obişnuite. Referinţele la
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episcopul Chertes nu sunt cele mai potrivite, acesta fiind „exonerat” de la
conducerea diecezei de Cluj – Gherla. Documentul a produs nedumerire la Roma.
Documentul nr. 38 – Circulara diecezană (Comunicat + Motivare) emisă la
31 august 1986, 11 pag. dactilo, pentru a dezavua un grup de credincioşi grecocatolici care au avut iniţiativa redactării şi trimiterii unei scrisori la Radio „Europa
Liberă”. Sursa documentului: Pr.dr. Jozsef Denderle. Circulara insistă pe
continuarea liniei romano-catolicizante, conţinând şi atacuri dure la adresa celor
trei ierarhi rezistenţi, a Msgr. Dr. Octavian Bârlea şi a revistei „Perspective”,
scoasă de acesta la München (între 1977-2000). Octavian Bârlea, foarte bine
informat asupra realităţilor de la Congregaţia Orientală (făcând parte din structura
acestui dicasteriu), a publicat articole, studii, informaţii asupra situaţiei Bisericii
Unite din România, dezvăluind toate tentativele făcute pentru anihilarea acestei
Biserici. Poziţia rectilinie a Msgr. Bârlea nu a fost uitată: boicotat de istoricii
confesionalişti de după 1990 din România, în Ţară a fost (re)pus în circulaţie
datorită istoricilor laici de la Universitatea „Babeş-Bolyai” şi de la Institutul de
Istorie „G. Bariţ” din Cluj, începând cu anul 1994.
Documentul nr. 39 – Scrisoare-invitaţie a lui Alexandru Todea către Emil
Riti şi S.A. Prunduş (2.04.1986); sursa: Emil Riti. Rezultatul întrevederii a fost
descris antagonic de ambii participanţi.
Documentul nr. 40 – Copia telegramei trimise de Alexandru Todea, la Baia
Mare, pr. Gheorghe Marian şi can. Alexandru Chindriş (23.04.1985), ilustrând
poziţia sa referitoare la jurisdicţia episcopului Octavian Cristian (anulând
jurisdicţia acestuia). Sursa: Emil Riti.
Documentul nr. 41 – Circulara diecezană emisă de Crăciunul 1986, la Cluj,
5 p. dactilo. Sursa: Pr.dr. Denderle Jozsef. Scrisoarea avea menirea să justifice
poziţia conducerii diecezane şi acţiunile ei. Carenţele de drept canonic ale pr.
Prunduş (altfel, liturghist şi istoriograf important al Bisericii Unite) şi-au spus şi
aici cuvântul: Iuliu Hossu avea puterea de a transmite jurisdicţia, nefiind suspendat,
pus în retragere sau pedepsit de Sf. Scaun! Semnarea ei ca ordinarius diecezan şi ca
vicar-general relevă indecizia Prunduş de a-şi asuma o clară funcţie canonică. Este
un text autojustificativ.
Documentul nr. 42 – Copia (2 pag. dactilo) scrisorii trimise de S.A. Prunduş
episcopului romano-catolic de Alba Iulia, dr. Antal Jakab, în 27.05.1987. Sursa:
Pr.dr. Jozsef Denderle. Reticenţele conducerii episcopale latine de Alba Iulia sunt
explicabile, ţinându-se seama de poziţiile adoptate la Cluj. Scrisoarea este corect
semnată ca ordinariu diecezan. Pr. Denderle ajunsese deja la exasperare (ca şi alţi
confraţi romano-catolici) datorită comunicatelor, circularilor, scrisorilor deschise,
cu care era asaltat.
Documentul nr. 43 – Decizie capitulară din 24.04.1987, 3 pag. dactilo,
sursa: Pr.dr. Liviu Pandrea. Documentul confirmă intenţia de a se numi un nou
episcop pentru dieceza de Cluj – Gherla. Se face menţiunea corectă a „stării de
necesitate”, dar nu şi asupra întregii ei consecinţe. Cel ales de P.S. Alexandru.
Todea să fie episcop a fost Pr.dr. Liviu Pandrea (1915-1999), unul din preoţii
enciclopedici ai diecezei de Cluj – Gherla. În ciuda insistenţelor repetate ale
viitorului mitropolit, Liviu Pandrea a refuzat să devină episcop. Abia prin acest act
se poate vorbi de introducerea instituţiei ternarului în dieceza de Cluj – Gherla.
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Documentul nr. 44 – Comunicatul din 31.07.1987 (sursa: Pr.dr. Jozsef
Denderle) relevă instituirea unei noi conduceri diecezane: Alexandru Todea preia
jurisdicţia diecezei de Cluj – Gherla, pr. Tertulian Langa fiind numit vicar general
episcopal. Documentul îl indică pe Alexandru Todea drept episcop de Cluj –
Gherla (sugerând ca ar fi vorba de un episcop eparhial/rezidenţial). Din punct de
vedere canonic ar fi trebuit intitulat „administrator apostolic diecezan”.
Documentul nr. 45 – Scrisoarea de răspuns a lui Alexandru Todea către pr.
S.A. Prunduş, prin care îi mulţumeşte pentru renunţarea la jurisdicţia asupra
diecezei de Cluj – Gherla. Copia scrisorii oferite de pr. Prunduş. Scrisoare
redactată în 25.08.1987.
Documentul nr. 46 – „Cum s-a ajuns la schisma actuala”, 5 p. dactilo,
redactat de episcopul Ioan Ploscaru în 14.06.1987 (sursa: Pr.dr. Denderle Jozsef),
reprezintă poziţia adoptată de episcopul Ploscaru, relevând şi percepţia şi
implicarea acestuia în evenimente.
Documentul nr. 47 – Felicitare din data Paştilor 1988, trimisă de episcopul
Octavian Cristian lui Emil Riti. Octavian Cristian a fost şi el bolnav cardiac. În
urma tracasărilor confraţilor, a şicanelor administrative, a diferitelor calomnii
răspândite asupra sa, a murit la Baia Mare în 13.02.1989. Familia Vasile Miclăuş
(jurisconsult, preot clandestin) i-a dat adăpost şi post-mortem, aşa după cum l-a
găzduit în timpul vieţii, oferindu-i locul de veci în acelaşi cavou din cimitirul
„Rozalia”, în Baia Mare.
Documentul nr. 48 – Text redactat de episcopul Octavian Cristian, în
24.05.1988, prin care îl desemna ca episcop coadjutor pe Ştefan Justin Paven.
Referinţa la o eventuală tentativă de asasinat din partea confraţilor nu pare atât de
deplasată, odată ce asupra episcopului Todea s-a exercitat o asemenea tentativă,
zvonuri circulând şi în urma morţii suspecte a Pr.dr. Aurel Leluţiu (24.12.1980)
(vezi textul articolului). Sursa: P.S. Justin Ştefan Paven; textul este scris de
traducător, nu de episcop.
Documentele nr. 49-50 – Răspunsuri la felicitări trimise de P.S. Ioan
Chertes de Paşti şi de Crăciun, fără an (cca 1980). Sursa: doreşte să-şi păstreze
anonimatul. Se observă coerenţa ideatică deplină a episcopului.
Documentul nr. 51 – Raport-sinteză redactat în 11.06.1988, în 11 pag.
dactilo, de Pr.dr. S.A. Prunduş. Sursa: copie oferită de pr. Prunduş. Raportul oferă
date inedite, inclusiv recunoaşterea faptului că în timpul vizitei de la Roma, făcute
în noiembrie 1981, pr. Prunduş i s-a oferit să ducă el în Ţară aprobările listelor cu
episcopabilii. Din diverse cauze, acesta a refuzat.
Pr.dr. George Al. Grecu Rebrişoreanu (21.09.1910, Rebrişoara-11.10.1979,
Cluj), hirotonit preot la Roma (1936), doctor în teologie, profesor, în detenţie
pentru credinţă (1948-1955) (date din arhiva noastră).
Zvonurile cu privire la numirea Î.P.S. dr. Ioan Dragomir drept cardinal in
pectore au circulat cu o anumită insistenţă atât în Ţară, cât şi în Exil, fapt confirmat
verbal şi de Mgr. Octavian Bârlea. O menţiune sub formă literară a acestui fapt
apare şi în volumul dnei. Tătaru, Teresia B.: Comoara pierdută. Povestiri, ed. I,
München, 1987, Ion Dumitru Vlg., p. 103; ed. II, Cluj-Napoca, 1997, „Viaţa
Creştină“, p. 70.
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Papa Ioan Paul II nu a anunţat public numirea dr. Ioan Dragomir drept
cardinal după 1990, în nici un conclav. Doar arhivele secrete ale Secretariatului de
Stat sau cele ale pontificatului lui Ioan Paul II ar putea confirma/infirma acest
zvon. Dacă acest lucru s-ar dovedi adevărat, atunci al II-lea cardinal greco-catolic
român ar fi dr. Ioan Dragomir, iar istoria B.R.U. din clandestinitate ar trebui
rescrisă complet.
Documentul nr. 52 – Copia cererii de legalizare a B.R.U, din 29.12.1989,
semnată de Dna. Doina Cornea, Dl. Alin Bărbănţan (revoluţionar, unul din primii
intraţi în sediul Judeţenei de Partid Cluj în 22.12.1989) şi Ioan Chertes, în calitate
de episcop de Cluj – Gherla. Sursa documentului: doreşte să-şi păstreze
anonimatul. Copia concordă cu originalul, fiind redactată cu ajutorul maşinii de
scris cu caractere speciale, folosit în circuitul oficial de atunci.
A fost momentul astral al episcopului Ioan Chertes, care şi-a dat acordul
telefonic să-i fie folosit numele. De emoţie nr. Monitorului Oficial este scris eronat
(281/1994, în loc de 1948). Doamna Cornea şi-a asumat riscul de a lupta, împreună
cu câţiva credincioşi mireni din Cluj (7), redactând o scrisoare adresată Papei Ioan
Paul al II-lea, difuzată în 1988 la Radio „Europa Liberă”. Repudierea Doamnei
Cornea de către vârfurile diecezane de la Cluj şi de la Blaj, pe când ea susţinea
lupta pentru drepturile Bisericii, a reprezentat o imensă gafă morală.
Cf. Cornea, Doina: Scrisori deschise şi alte texte, Bucureşti, Humanitas,
1991, p. 86-88.
Eadem: Libertate?, Bucureşti, Humanitas, 1992, p. 86.
Eadem: Faţa nevăzută a lucrurilor (1990-1994). Dialoguri cu Rodica
Palade, Cluj-Napoca, Dacia, 1999, p. 274-276. Numele pr. S.A. Prunduş a fost
transcris greşit: „Ioan Prundaş”.
Arachelian, Vartan: În faţa dumneavoastră. Revoluţia şi personajele sale,
Bucureşti, Nemira, 1998, p. 189, 193.
Documentul nr. 53 – Memoriul către Papa (5 pag. dactilo), prezentat în
aprilie 1990 de către episcopul Justin Ştefan Paven. Sursa: P.S. Justin Ştefan
Paven. Textul a fost ulterior transcris „pe curat”. Memoriul confirmă datele
referitoare la infiltrarea anumitor vârfuri eclesiastice din clandestinitate şi controlul
acestora din partea Securităţii, percheziţiile suferite de Paven la Bucureşti în mai
1989 (mr. Marica Marin şi lt. maj. Dan Păunescu) pentru confiscarea de materiale
religioase compromiţătoare, somaţia din 2.05.1989 la Miliţia Bucureşti de a nu
activa în Baia Mare, somaţia din 18.06.1989 de la Miliţia din Baia Mare,
expulzarea din Baia Mare „manu-militari” în 19-20.11.1989. Toate cu scopul de a
se obţine adeziunea lui Paven la recunoaşterea lui Todea ca mitropolit. Cpt. N.
Blaga (Baia Mare), ofiţerii Cionca, Grigorescu şi Ţărnea de la M. A. I. Bucureşti,
responsabili cu cultele, au fost însărcinaţi cu executarea acestor misiuni sau
interogatorii. Ultimul urmaş al lui Ioan Dragomir a fost persecutat de Interne
pentru activitate greco-catolică încă la sfârşitul lunii noiembrie 1989!
Documentul nr. 54 – „Curriculum vitae” al episcopului Justin Ştefan Paven.
Sursa: episcop Justin Ştefan Paven.
Justin Ştefan Paven a fost şi un revoluţionar autentic. A fost în zilele de 2122.12.1989 în stradă, reuşind să pătrundă în sediul TVR în după-masa zilei de
22.12.1989; pe data de 24.12.1989 putea lansa astfel primul mesaj prin intermediul
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televiziunii a unei Biserici condamnate la tăcere din 1948. A avut onoarea de a fi
astfel primul episcop unit care se putea adresa prin intermediul TVR.
Cf. Tatulici, Mihai: Revoluţia Română în direct, 1, Bucureşti, TVR, 1990,
planşele p. 358 jos; 359 jos.
Documentul nr. 55 – Notificare la adresa Papei Ioan Paul al II-lea, redactată
de Paştile anului 1992 (anul a uitat să fie trecut). Sursa: Emil Riti. Notificarea (!)
este redactată într-un ton ferm. Semnată de pr. Sabin Dancuş, OSBM, provincial, şi
Pr. S.A. Prunduş, secretar provincial, contrasemnată de pr. Ioan Vasile Botiza şi pr.
Pantelimon Aşteleanu. Documentul este autentic (copia îl reproduce fidel), dar
stârneşte nedumeriri: dacă este redactat în numele Provinciei bazilitane, cum se
explică asocierea semnăturilor lui Botiza şi Aşteleanu, preoţi care nu făceau parte
din OSBM? Dacă era un document care să reflecte opinia unui grup de preoţi, de ce
s-a utilizat hârtia cu însemnele Ordinului şi sigiliul provincial? Documentul poate
fi calificat drept o imensă gafă.
Documentele nr. 56-57 – O scrisoare de la Nunţiatura Apostolică şi una de
recomandare a episcopului Emil Riti către cardinalul Achille Silvestrini, din
7.02.1995, pentru a fi numit ca episcop al românilor uniţi în Europa Occidentală,
rezident la Misiunea Română Unită din München. Documente reproduse şi în
Marcu, Vasile: Biserica Româna Unită cu Roma (Greco-Catolică) încă în
suferinţă, Iaşi, Multiprint, 2002, p. 187-188, prin transcrierea textului.
Documentul nr. 58 – Copia diplomei de conferire a medaliei emise cu
ocazia vizitei papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti (7-9 mai 1999), adresată Mons.
Emil Riti, semnată de arhiepiscopul Ioan Robu, mitropolit romano-catolic al
Bucureştilor.
Documentul nr. 59 – Fotocopia Testamentului episcopului Emil Riti, scris
manu propria, redactat în 27.01.2006. Se desparte creştineşte, ca un adevărat
episcop, de cele pământeşti (2 pag.)

Documentul nr. 1
Extrase din protocoalele şedinţelor capitulare şi ale conferinţelor episcopale
ţinute în Cluj-Napoca între 1988-1990 legate de situaţia episcopală a Bisericii
Române Unite. Se aduc şi pe această cale cuvenitele mulţumiri Pr.dr. Sabin
Făgăraş, pe atunci secretar capitular, care ne-a facilitat consultarea proceselorverbale de resort.
a) proces-verbal din 9.06.1988
„– În lista episcopilor de la 1948 să fie amintit şi Î.P.S. Liviu Chinezu.
- Atitudinea nouă a autorităţilor faţă de B.R.U. a slăbit autoritatea
conducerii, aşa ca prin scrisoare să se întărească autoritatea, precizând situaţia
pseudo-episcopilor sfinţiţi de P.S. Ioan Dragomir şi faptul că Î.P.S. Alexandru
Todea e mitropolitul B.R.U., ales şi confirmat de Sf. Scaun şi primit de cler şi
popor.
- Să se dea instrucţiuni pentru noua situaţie a B.R.U.”
b) proces-verbal din 15.07.1988
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„– Î.P.S. Chertes a transmis conferinţei să nu se înceapă nici o altă problemă
până nu se lămureşte problema ierarhiei în B.R.U.: succesiunea episcopală şi
situaţia celor 3 pseudo-episcopi.
– Î.P.S. Ploscaru aduce în discuţie problema sorei Ionela, problemă la care
Î.P.S. Alexandru Mitropolit dă explicaţii amănunţite.”
c) proces-verbal din 27.09.1988
„– insuficient clarificată situaţia actuală a celor trei episcopi făcuţi de P.S.
Ioan Dragomir.”
d) proces-verbal din 11.10.1988
„– Cu privire la cei trei pretinşi episcopi greco-catolici se face precizarea că
sunt excomunicaţi după canoane, dar că excomunicarea se poate ridica dacă se
supun ierarhiei legitime şi regretă abaterile.
– la întrebarea dacă există vreo dovadă că sora Ionela a insistat să se facă
episcopi s-a răspuns că există.
– Congregaţia sorei Ionela e aprobată şi sub ascultarea episcopului locului.”
e) proces-verbal din 29.03.1989
„– Încadrarea în canoane a «schismei» din Biserica Unită.
– nominalizarea persoanelor implicate
– precizarea culpelor sancţionarea sorei Ionela, implicată în „schismă”
– clarificarea situaţiei mitropolitului Alexandru, primirea paliului.
– să fie invitat şi episcopul Chertes”.
f) proces-verbal din 12.05.1989
„– Să se treacă la sancţiuni în ce priveşte «schisma» din B.R.U.
Definirea abaterilor de la disciplină, nominalizarea persoanelor şi a
pedepselor.
Problema Ionelei şi a călugărilor şi a călugăritelor din Congregaţie.
Acordarea termenului de reflexie persoanelor vinovate, îndrumări pentru
întreaga Biserică în ceea ce priveşte schisma.”
g) proces-verbal din 28.05.1989
„– S-au discutat multe amănunte despre sora Ionela, fără a lua nici o decizie
în privinţa ei. Urmează ca Î.P.S. Alexandru să facă un raport la Roma cu cazul
Ionela.
– P. Lucian Mureşan prezintă o scrisoare de la Iustin care contestă
autoritatea canonică instituită la Bucureşti
– Î.P.S. Alexandru a declarat că nu doreşte să fie mitropolit, iar – dacă
conferinţa episcopală ar fi de acord – va scrie la Roma în acest sens.”
h) proces-verbal din 14.07.1989
„– P. vicar Tertulian L. relatează despre vizita făcută la Bucureşti împreună
cu P. Guţiu, la sora Ionela, ca trimişi ai Î.P.S. Alexandru, în luna iunie 1989. Vizita
s-a terminat cu rezultat negativ, sora Ionela refuzând să se întâlnească cu părinţii
sus amintiţi.
P. Tertulian citeşte şi un proiect de moniţiune adresat sorei Ionela şi celor din
grupul ei, prin care se dă un ultim avertisment. P.S. Alexandru va face un raport
amănunţit în cazul sorei Ionela şi a grupului ei.
P.S. Robu este rezervat în ceea ce priveşte Biserica Română Unită şi nu-l
primeşte pe P. Tertulian în audienţă.
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– P. Tertulian L. aminteşte de vizitele şi examenul la care a fost supus de
Preasfinţitul Ploscaru la Lugoj şi de Preasfinţitul Chertes la Năsăud.
P. Matei precizează ca în moţiunea adresată grupului Ionela să se precizeze
la început lucrurile de care se fac vinovaţi şi la sfârşit pedeapsa care urmează în caz
de nesupunere.”
i) proces-verbal din 2.09.1989
- „P. Augustin Prunduş propune ca seniorul corului episcopal, P.S. Ploscaru
să facă demersuri pentru clarificarea problemei mitropolitului, făcând eventual o
vizită la Roma.
- P. Matei Boilă propune rezolvarea succesiunii episcopale, ca soluţie pentru
rezolvarea multor şi dificile probleme, printre care cea cu pseudo-episcopii făcuţi
de P.S. Dragomir şi cea a sprijinirii liniei romano-catolice în Biserica Română
Unită.”
j) proces-verbal din 5.01.1990 (cu participarea Mons. Colassuono)
„– Ms. Colassuono are şi o întâlnire numai cu greco-catolicii cu care ocazie
P. vicar Langa Tertulian pune problemele:
- a mitropolitului contestat de unii;
- atitudinea conferinţei episcopale orientale faţă de cei 3 (acum 2) aşa-zişi
episcopi Paven şi Riti.”
k) proces-verbal din 8.02.1990 (în prezenţa Mons. del Mestri)
„– Sf. Părinte e îndurerat de schisma existentă între noi şi va face ca rana să
se vindece.” (del Mestri)
P. Eugen Popa: „Riti şi Paven susţin că sunt recunoscuţi de Roma”.
Mons. del Mestri: „Procesul e în studiu la Roma, se fac investigaţii.
Problema lor se examinează. Colassuono lui Paven şi Riti: „Aşteptaţi decizia Sf.
Scaun, abţinându-vă de la funcţii episcopale”.

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

