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„Nebun pentru Hristos”. Soarta unui părinte iezuit în timpul regimului comunist. 

Otto Canisius Farrenkopf (1888-1967) 

de Dr. Andrea Dobeş- Fürtös 

„Internarea mea într-o casă de nebuni este o 

nedreptate, chiar o crimă împotriva umanităţii. Este 

umilirea cea mai mare posibilă pentru un om 

inteligent şi conştient de demnitatea sa de om, să fie 

considerat şi tratat de nebun”.
1
 

 

 Biserica Catolică din România a reprezentat o problemă deosebit de importantă pentru 

guvernul comunist instaurat la putere. În anii 1945-1947, în contextul consolidării puterii şi lărgirii 

bazei sociale a noului regim, guvernul a declanşat o acţiune de atentă supraveghere a cultelor. În acest 

sens, executivul şi-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu toate cultele recunoscute, afirmând că 

s-a deschis o nouă epocă în relaţiile dintre stat şi biserică, însă o serie de gesturi, precum şi unele 

măsuri adoptate sugerau o altă imagine.
2
 Complexitatea demografiei confesionale impunea atitudini 

diferenţiate pentru fiecare comunitate religioasă, care au evoluat în funcţie de „disponibilitatea” 

acestora spre cooperarea cu puterea laică.
3
 Dacă în cazul unor confesiuni, cum ar fi Biserica Ortodoxă 

sau Biserica Catolică, persecuţiile au constituit o noutate, pentru altele, în special pentru evanghelici – 

Baptişti, Creştini după Evanghelie, Penticostali, Adventişti şi Martorii lui Iehova – se aflau în 

continuitate cu perioada interbelică şi mai ales cu cea a războiului, când fuseseră scoase în afara legii.
4
  

În cazul Bisericii Romano-Catolice, regimul a urmărit înlocuirea controlului de la Vatican 

cu cel de la Bucureşti, în perioada 1945-1948, tratând Biserica Romano-Catolică cu anumite 

menajamente, limitându-se la şicanarea recunoaşterii alegerii unor ierarhi, cum a fost cazul 

episcopului Anton Durcovici sau la primirea scrisorii de acreditare a noului Nunţiu Apostolic, în 

persoana lui Gerald Patrick O’Hara.
5
 Schimbări fundamentale în cadrul raporturilor dintre Biserica 

Romano-Catolică şi regimul comunist au intervenit în 1948, când actele normative adoptate în cursul 

anului, situau Biserica Romano-Catolică în afara legii, solicitându-i-se elaborarea unui statut de 

                                                 
1
 Fragment din scrisoarea adresată de părintele Otto Canisius Farrenkopf şefului Secţiei de Psihiatrie Târnăveni, dr. 

Kemeny Bela, la 25 martie 1957 (Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fond Informativ, 

dosar 83914, ff. 41-44). 
2
 A se vedea, Ioan-Marius Bucur, Din istoria Bisericii Greco-Catolice (1918-1953), Cluj-Napoca, Editura Accent, 

2003, p. 153. 
3
 ***, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1956-1968), Andreea Andreescu, 

Lucian Nastasă (coord.), Cluj, Centrul de Resurse pentru Diversitatea Etnoculturală, 2003, p. 31. 
4
 ***, Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1952-

1962, Dorin Dobrincu (ed.), Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004, p. X. 
5
 Pentru detalii privind raportul dintre stat şi Biserica Romano-Catolică după 1945 a se vedea Dănuţ Doboş, Aspecte ale 

represiunii comuniste împotriva Bisericii Romano-Catolice (1945-1964), în „Pro Memoria”, IV, 2005, nr. 4, pp. 200-

204. 
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organizare şi funcţionare, ce urma să fie aprobat de autorităţi
6
. Era o situaţie fără precedent, care 

punea Biserica romano-catolică în situaţia ingrată de a trata cu statul. De asemenea, ierarhii, preoţii, 

un număr însemnat de călugări şi călugăriţe au fost persecutaţi de autorităţile comuniste, s-au operat 

numeroase arestări, condamnări la ani lungi de temniţă, domicilii obligatorii sau internări în azile 

psihiatrice, dar toate dublate de o atentă supraveghere a Securităţii. 

 Demersul nostru doreşte să surprindă atitudinea călugărului iezuit, Otto Canisius 

Farrenkopf, în faţa încercărilor autorităţilor comuniste de a-l „reduce la tăcere”, anilor de detenţie şi 

domiciliului forţat urmându-i internarea într-un azil psihiatric. Studiul de faţă are la bază 

documentele elaborate de Securitate (sinteze, rapoarte, note informative, declaraţii) cuprinse în 

dosarul penal şi cel de urmărire informativă
7
, coroborate cu paginile de mărturie proprie asupra 

anilor de suferinţă
8
 dar, completate şi cu informaţii din studii şi articole de specialitate. 

 Otto Canisius Farrenkopf s-a născut la 5 februarie 1888 în oraşul Buchen din Germania. A 

urmat cursurile Facultăţii de Teologie şi Filozofie din Germania, Olanda şi Anglia. În 1913 a fost 

trimis în India ca profesor din partea „Societăţii lui Isus” a părinţilor iezuiţi
9
, unde în decembrie 

1914 a fost internat într-un lagăr, revenind în Olanda abia patru ani mai târziu. A fost consacrat 

preot la 22 februarie 1918. La 13 august 1924 s-a stabilit în Cernăuţi, fiind predicator în limba 

germană. În septembrie 1924 a întreprins prima sa călătorie în Transilvania, fiind arestat, dus la 

Deva și trimis înapoi în Cernăuți. A doua oară a revenit în 3 noiembrie 1924, la Satu Mare, fiind din 

nou expulzat la Cernăuți. În martie 1925 s-a stabilit la București, unde va construi și 3 biserici mai 

mici. A fost apoi, pe rând spiritual al călugăriţelor din ordinul confesional „Domnişoarele engleze”, 

secretar naţional al Asociaţiei Apostolatului Rugăciunii şi al Congregaţiilor Mariane, comisar 

apostolic al Congregaţiei „Maicii Domnului” la Blaj
10

, profesor de religie la Institutul „Sfântul 

Iosif” din Bucureşti (1932-1947). La sfârșitul anului 1942 timisese o scrisoare mareșalului 

Antonescu și regelui Mihai, în care propusese o formulă de făgăduință, ca în caz de înfrângere a 

comunismului, cei doi își vor da silința ca țara să fie consfințită inimii neprihănite a Mariei și să fie 

unită cu Biserica catolică.
11

  

În cursul anului 1948 părintele Farrenkopf organizase, în diferite părți ale țării, cursuri de 

exerciții spirituale de o lună „pentru a avea preoți care să fie la înălțimea chemării sale sfinte, în 

                                                 
6
 Pentru amănunte, a se vedea Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec previzibil. România şi Sfântul Scaun în epoca 

pontificatului lui Paul al VI-lea (1963-1978), Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2004, pp. 37-40. 
7
 ACNSAS, dosar 165734, vol. 1, 83914; Idem, fond Penal, dosar 1370, 931. 

8
 Manuscrisul „Însemnări din lupta bisericii catolice împotriva comunismului”, a fost redactat la începutul anului 1955, 

fiind confiscat de Securitate (Idem, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, ff. 56 şi urm). 
9
 La 20 septembrie 1908 a intrat în „Societatea lui Isus”, unde a făcut doi ani de noviciat.   

10
 În 1942 a primit din partea Sfântului Scaun misiunea de a organiza Congregația „Maicii Domnului”, de rit greco-

catolic. 
11

 Mircea Birtz, Manfred Kierein, Alte fărâme din prescura prigoanei (1948-1989), Cluj, Editura Napoca Star, p. 86. 

Părintele Farrenkopf  făcea „toate acestea cu scopul ca viața publică, socială și particulară să fie conformă cu învățătura 

și legile lui Hristos și prin aceasta România să fie unită cu Biserica catolică” (ACNSAS, fond Penal, dosar 1109, vol. 

20, f. 33v). 
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vederea vremurilor decisive, pentru viitorul întreg al omenirii”.
12

 În aceste împrejurări a fost arestat 

în aprilie 1948, în mijlocul părinților bazilitani de la Bixad și reținut pentru trei luni la Securitatea 

din Satu Mare.
13

 

La 25 martie 1949, într-o şedinţă de lucru a conducerii Ministerului de Interne, ministrul 

Teohari Georgescu preciza: „Problema catolică devine din zi în zi mai acută, din cauza politicii pe 

care o duc preoţii şi călugării catolici din diferite ordine, care sunt agenţii Papei şi ai imperialismului 

anglo-american. (…) Mănăstirile au devenit un focar de unde pornesc toate uneltirile, instigările şi 

aţâţările împotriva regimului de democraţie-populară”.
14

 Adjunctul ministrului, şi totodată şeful 

D.G.S.P., general-locotenent  Gheorghe Pintilie, a fost însărcinat ca împreună cu ministrul Cultelor, 

Stanciu Stoian şi patriarhul Justinian să pregătească un material prin care să se precizeze mănăstirile 

unde vor fi concentraţi călugării romano-catolici.
15

 Ca urmare, conform H.C.M. nr. 810 publicat în 

Monitorul Oficial din 1 august 1949, au fost suprimate 15 ordine şi congregaţii romano-catolice care 

activau în şcoli şi în asistenţa socială, iar restul ordinelor, care n-au fost incluse în decret, au fost 

persecutate pe motive politice, călugării fiind acuzaţi de întreţinerea rezistenţei catolice.
16

  

  Părintele Otto Canisius Farrenkopf a continuat să coordoneze activitatea călugărițelor din 

Cluj și Jucul de Jos. La sfârșitul anului 1952, în cadrul unui interogatoriu, rememora evenimentele 

din cursul anului 1949: „În 13 februarie, a venit în capela surorilor din Cluj din strada Avram Iancu 

nr. 74, fostul preot greco-catolic Petru Suciu să preieie capela pentru serviciul ortodox. Acesta 

venind prea târziu a zis că duminica viitoare ar celebra sfânta liturghie. Pentru ca să împiedic 

aceasta m-am hotărât să celebrez eu trei sfinte liturghii și să nu plec de la altar până după amiază, 

pentru ca să nu poată veni Petru Suciu la altar. După terminarea liturghiilor a venit Securitatea să 

mă scoată în haine preoțești din capelă. Am opus în fața organelor de Securitate rezistență pasivă, 

ținându-mă de altar, de bănci etc. Nu au putut să mă scoată atunci Securitatea din Biserică, 

rămânând mai departe acolo. Am continuat viața călugărească ca și mai înainte. La începutul lunii 

august 1949, am predicat exerciții spirituale superiorilor de congregația Maica Domnului. La 9 

septembrie 1949 am ținut ultima predică la Jucu (...) când în seara aceleași zile a venit Securitatea 

să ia surorile de acolo și să le ducă la o mănăstire ortodoxă din Bistrița Năsăud. La îndemnul 

surorilor m-am dus în subsol, unde era pregătit o groapă în care era o ladă. În această ladă am intrat 

eu, surorile au tras capacul deasupra și peste capac au pus lemne de foc mici, care erau acolo. Le 

                                                 
12

 Ibidem, f. 33v. 
13

 Ibidem. 
14

 Cartea Albă a Securităţii, vol. II, SRI, 1994, documentul nr. 52. 
15

 Pentru amănunte privind situaţia monahismului romano-catolic din această perioadă, a se vedea Ovidiu Bozgan, 

Ofensiva împotriva monahismului catolic din România (1948-1951), în „Revista istorică”, tom XIII (2002), nr. 1-2, pp. 

91-119. 
16

 Din 14 decembrie 1950, călugării iezuiţi au fost concentraţi în mănăstirea de la Gherla. În anul următor călugărilor 

franciscani din Ardeal li s-a fixat domiciliu obligatoriu mai întâi la Mănăstirea Radna, iar apoi la cele din Dej, Estelnic 

şi Baia de Criş, iar ordinele şi congregaţiile religioase ale călugăriţelor au fost desfiinţate (Ovidiu Bozgan, Cronica unui 

eşec..., pp. 52, 78).  
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camuflase așa de bine încât nimeni nu bănuia că sub aceste lemne este cineva. După două zile și 

jumătate am bătut în ladă crezând că un cunoscut este în apropiere. În apropiere, nu era un cunoscut 

ci, era un paznic al casei. Acesta auzise bătăile, a întrebat cine bate. I-am răspuns: bate un preot 

ascuns. Auzind aceasta paznicul s-a dus să anunțe miliția. A venit miliția, m-a scos din ladă și m-a 

arestat. Imediat am fost dus la Miliție unde am stat până a doua zi dimineața, după care am fost dus 

la Cluj la Miliție unde am stat o noapte. După aceasta am fost dus la Securitatea din Cluj”.
17

    

Arestat pentru a doua oară în timpul regimului comunist,
18

 într-o notă a Direcţiei Generale a 

Securităţii Poporului din 17 iunie 1950, se menţiona că a fost reţinut alături de alţi preoţi şi călugări 

greco-catolici din Cluj, fiind vinovat de „instigarea credincioşilor împotriva regimului, a U.R.S.S. şi 

determinarea acestora să nu se supună măsurilor luate de Guvern”.
19

 Însă, din lipsa probelor care să-

l încadreze în textele de lege pentru a fi trimis în justiţie „având în vedere că este un element 

periculos, care în eventualitatea punerii în libertate ar continua agitaţiile de la om la om, ameninţând 

cu Blestemul lui Dumnezeu şi dând exemplul episcopilor din Portugalia care luptă contra 

comunismului”, s-a propus internarea la Sighet.
20

  

Încarcerat în penitenciarul din Sighet, la 28 august 1950
21

, a stat în aceeaşi celulă cu 

episcopul romano-catolic de Iaşi, Anton Durcovici
22

, monseniorul Boga Alajos
23

, preotul romano-

                                                 
17

 ACNSAS, fond Penal, dosar 1109, vol. 20, f. 34-35. 
18

 Întrebat la 27 decembrie 1952 în cadrul anchetei, pentru ce a fost urmărit, părintele răspundea: „Am fost arestat 

pentru că am fost considerat ca un cap al rezistenței greco-catolicilor din Transilvania. Nu am recunoscut desființarea 

bisericii greco-catolice, care făcea parte din biserica catolică întemeieată de Hristos. Am apărat dreptul bisericii catolice 

de a învăța pe credincioși în credință și de a-i apăra împotriva învățăturilor greșite. Nu am recunoscut desființarea 

congregației greco-catolice a Maicii Domnului aprobată de Sfântul Scaun și scoaterea surorilor din serviciile care le 

aveau în spitale și școli” (Ibidem, f. 38). 
19

 Idem, fond Informativ, dosar 985, f. 433. 
20

 Ibidem. 
21

 Proces-verbal de interogator din 3 decembrie 1952, în ACNSAS, fond Penal, dosar 1109, vol. 20, f. 16. Mulțumim 

domnului Emanuel Cosmovici pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziție procesele verbale de interogator ale 

anchetei din cursul anilor 1952-1953. 
22

 Arestat la 26 iunie 1949, a fost încarcerat în arestul M.A.I., iar în iunie 1950 a fost transferat la Jilava. La 10 

septembrie 1951 a fost transportat la penitenciarul Sighet [Ibidem, dosar 6962, vol. 5, f. 8]. A fost încadrat în U.M. 

conform Deciziei M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952 pe o perioadă de 24 luni. Despre episcopul Anton Durcovici, 

părintele Farrenkopf relata următoarele: „Încă de la Jilava Excelenţa sa se îmbolnăvise greu. Intestinele nu îi mai 

funcţionau regulat. În picioare, durerile unei flebite. Ar fi avut nevoie de un regim special. La Sighet a primit odată pe zi 

griş, pregătit numai cu apă. Infirmierul îi spunea clar că mai are de trăit cel mult până pe la Crăciun. Bolnavul era în 

schimb mereu blând, răbdător, recunoscător pentru orice serviciu. A fost gata până în ultima zi să ne comunice din 

bogatele sale cunoştinţe, oferindu-şi toată cunoştinţa pentru triumful Sfintei Biserici. (…) Cât priveşte testamentul său 

mi-a zis: Bani nu am. Cărţile mele le las seminarului din Iaşi, celelalte lucruri episcopiei din Iaşi. De mulţi ani 

cunoscusem pe Mons. Durcovici, drept un preot bun, zelos, învăţat. În aceste săptămâni trăite împreună într-o celulă, el 

a crescut însă încă cu mult mai mult în preţuirea mea. În  mijlocul lunii noiembrie l-au mutat din celula noastră într-o 

celulă în care să moară singur, neobservat de nimeni. Noi am cerut să-l lase să rămână cu noi. Am fi vrut să ne îngrijim 

de el. În zadar” [Idem, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 45]. A decedat în noaptea de 10/11 decembrie 1951. La 

20 iulie 1957 a fost întocmit actul de moarte nr. 120, certificatul de deces având seria MC nr. 370570, iar actul de 

verificare a morţii nr. 565 din 10 decembrie 1951 [Arhiva Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei 

Sighet, fond Penitenciarul Principal Sighet, dosar Acte de moarte, ff. 40-41].  
23

 Vicar al Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia, desemnat de către Márton Áron, înainte de arestarea sa din 21 

iunie 1949, ordinar substitut [ACNSAS, fond Penal, dosar 6504, f. 98], Boga Alajos a fost arestat la 11/12 mai 1950, în 

sediul Episcopiei din Alba Iulia. După un an petrecut în arestul Ministerului de Interne şi la închisoarea Văcăreşti, la 4 

mai 1951, a fost mutat la Jilava, iar de aici, la 17 septembrie 1951, transferat la Penitenciarul Sighet Principal [Ibidem,  

dosar 6962, vol. 5, f. 8]. Prin Decizia M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952 a fost internat administrativ pentru o perioadă 
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catolic Vasvári Aladár
24

 din Braşov şi fostul subsecretar de stat pentru românizare în guvernul 

Antonescu, Eugen Zwidenek
25

. Nici unul din ei nu era condamnat, fiind depuşi în penitenciar pentru 

a fi ,,la dispoziţia Securităţii”.
26

  

Într-un fragment din lucrarea memorialistică „Însemnări din lupta Bisericii catolice împotriva 

comunismului”, părintele Farrenkopf scria în capitolul „În celula închisorii ca într-o mănăstire”: „Câte 

cinci am rămas împreună şi am format o comunitate cu ordine fixă de zi pentru rugăciune, studiu şi 

recreere. Excelenţa sa Anton Durcovici ne-a ţinut cursuri de filozofie şi de teologie. Ce delecţiune, 

când el cu mintea sa clară şi inima sa caldă a propus adevărurile credinţei. A vorbit şi despre 

planurile sale în viitor. (…) Mons. Aloiziu Boga, care după arestarea episcopului Márton Áron, 

condusese dieceza romano-catolică din Alba Iulia, ne-a putut lămuri de situaţia Bisericii romano-

catolice. (…) Părintele Aladár Vasvári din Braşov, căruia Pentru Groza îi oferise într-o audienţă un 

post înalt în biserică, nu consimţise să fie un turnător. Promisiunilor comuniştilor a preferat ruşinea 

închisorii. Generalul Eugen von Zwiedeneck ne-a povestit lucruri interesante despre viaţa sa la 

curtea regală, despre călătoriile sale cu regina Maria, despre moartea lui Ionel Brătianu şi multe 

altele. În luna Sfântului Rozariu, în octombrie, toţi cinci am ţinut exerciţii spirituale. În fiecare zi 

am predat trei meditaţii. Bunul Dumnezeu, ne-a binecuvântat, răsplătindu-ne cu o mare şi 

surprinzătoare bucurie. Părintele Vasvári a visat pe Sfântul Părinte Pius X. Iar pentru că acest Papă 

lucrează atâta cu credincioşii să primească cât mai des sfânta cuminecătură, parohul din Braşov îşi 

puse speranţa în Dumnezeu ca prin mijlocirea slujbei sale credincioase să ni se împlinească dorinţa 

de a celebra măcar odată sfânta Liturghie. În acest scop a făcut o novenă. În ultima zi a novenei a 

venit o comisie din Bucureşti care permisese Mons. Durcovici, bolnav grav, să primească o sticluţă 

                                                                                                                                                                  
de 24 luni în ,,unitatea de evidenţă specială Dunărea”, ulterior, pedeapsa a fost majorată cu încă 24 luni, conform 

Deciziei M.A.I. nr. 530/953 [Ibidem, dosar 6504, f. 2]. A decedat la 14 septembrie 1954. La 13 august 1957 a fost 

întocmit actul de moarte nr. 147, certificatul de deces având seria MC nr. 370597, iar actul de verificare a morţii nr. 605 

din 14 ianuarie 1953 [AMVCRS, fond Penitenciarul Principal Sighet, dosar Acte de moarte, ff. 92-93].  
24

 Preotul romano-catolic de Braşov, Vasvári Aladár a fost arestat la  21 mai 1950 [ACNSAS, fond Penal, dosar 1662, 

vol. 1, ff. 60, 66]. După mai bine de un an în care a fost ţinut în arestul Ministerului de Interne şi la penitenciarul Jilava, 

la 17 septembrie 1951, a fost transferat la penitenciarul Sighet. Prin Decizia M.A.I. nr. 246 din 21 iunie 1950, a fost 

internat administrativ pentru o perioadă de 24 luni, iar prin Decizia M.A.I. nr. 530/1953 pedeapsa a fost majorată cu 24 

luni [Ibidem, dosar 8235, vol. 1, f. 2]. La 20 martie 1955, a fost transferat la penitenciarul Codlea [Idem, fond 

Informativ, dosar 203452, vol. 6, f. 28]. La 22 martie a fost ridicat pentru cercetări şi mutat în arestul Regiunii M.A.I. 

Braşov [Ibidem, f. 26]. După finalizarea anchetei, în luna iulie 1955, a fost readus în penitenciarul Codlea [Idem, fond 

Penal, dosar 1662, vol. 2. f. 13]. La 26 august 1955, a fost eliberat prin clasarea dosarului, conform rechizitoriul nr. 416 

din 25 august 1955 al Procuraturii Militare Teritoriale a Oraşului Stalin [Ibidem, vol. 1. ff. 76-76v].   
25

 Arestat la 5 mai 1950 a fost transferat de la Direcţia Regională Braşov a Securităţii Poporului, în 6 mai 1950 la 

Penitenciarul Sighet, pentru a fi încarcerat „în celula 18 de la parter” [Arhiva Penitenciarului Baia Mare, fond 

Penitenciarul Sighet Principal, neprelucrat]. A fost încadrat în U.M. pe timp de 24 luni prin decizia M.A.I. nr. 417 din 

20 septembrie 1951 [ACNSAS, fond Documentar, Dosar 55, vol. 9, f. 155]. La 24 ianuarie 1951 a fost transferat în 

arestul Securităţii din Bucureşti [Idem, fond Penal, dosar 6962, vol. 5, f. 140]. La 1 septembrie 1954 Procuratura 

Generală, Direcţia a II-a a eliberat mandatul de arestare preventivă nr. 75/C pentru că „în timpul regimului burghezo-

moşieresc a desfăşurat AICCM” [Ibidem, vol. 4, f. 55]. Procuratura Militară Bucureşti prin rechizitoriul nr. 1270 din 30 

decembrie 1955 a dispus clasarea cauzei şi punerea lui în libertate [Ibidem, f. 284]. A fost eliberat la 4 ianuarie 1956, de 

la UM 0123/E Bucureşti, dar în baza deciziei M.A.I. nr. 6167 din 17 noiembrie 1955 i se fixa D.O. pe timp de 60 luni în 

comuna Lăteşti, raionul Feteşti [Ibidem, f. 286, 287].  
26

 APBM, fond Penitenciar Sighet Principal, neprelucrat. 
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cu vin tonic. Am examinat eticheta pe care sta scris, lângă alte elemente: 70% vin natural, adică 

materia valabilă şi permisă în împrejurările noastre. Am celebrat şase Sfinte Liturghii. Am celebrat 

ca în catacombe, în ascuns, cu frică, nu cumva de a fi deranjaţi. Haine preoţeşti nu am avut, ci haine 

de deţinuţi. Carte nu am avut. Un pat ne-a fost altar. O batistă, antimis. O cană, potir. O lingură, 

disc. În loc de hostie, pâine de toate zilele. Pentru mons. Anton Durcovici aceste sfinte liturghii au 

fost chiar viaticul”.
27

  

În cursul anilor 1950-1952, autorităţile comuniste au declanşat un val masiv de arestări în 

rândul episcopilor, preoţilor şi călugărilor romano-catolici, acuzaţi de ,,spionaj” şi ,,trădare de ţară”.
28

 

În vederea subminării influenţei papale, autorităţile au încercat să creeze o Biserică Catolică 

independentă de Vatican, prin intermediul Comitetului Catolic de Acţiune. Scopul urmărit era 

supunerea Bisericii Romano-Catolice autorităţii statului şi ruperea legăturilor de subordonare faţă de 

Vatican. Conform noului statut, Suveranul Pontif era recunoscut drept autoritate ecleziastică supremă 

doar în probleme de credinţă şi dogmă, în rest biserica urma să se supună legilor statului. Numirile de 

episcopi urmau să fie făcute de Vatican în urma recomandărilor venite de la Biserica Catolică din 

România şi doar cu aprobarea guvernului român. De altfel, orice legătură cu Sfântul Scaun urma să 

aibă loc exclusiv prin intermediul Ministerului Cultelor şi Ministerului de Externe, evitându-se orice 

contact direct.
29

  

La mijlocul lunii februarie 1952, şase preoţi catolici mai vârstnici au fost eliberaţi de la 

Sighet şi trimişi cu domiciliu obligatoriu în diverse locuri din ţară.
30

 Printre aceştia se găsea şi Otto 

Farrenkopf căruia i s-a fixat domiciliu forţat la mănăstirea franciscană din Gherla. Din decembrie 

1950, nota părintele Farrenkopf în memoriile sale, „confraţii mei din Bucureşti, Satu Mare şi Cluj, 

fuseseră adunaţi aici. Mare ne-a fost bucuria revederi. Despre mine auziseră că aş fi mort. Cu o 

iubire adevărată frăţească s-au îngrijit atunci de mine. Încă de mai bine de doi ani, părinţii iezuiţi, 

precum şi părinţii franciscani se aflau scoşi din mănăstirile lor. Aceasta pentru că regimul comunist 

s-a temut ca planul de apărare a Bisericii romano-catolice de Sfântul Părinte să nu fie cumva 

                                                 
27

 ACNSAS, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, ff. 44-45.  
28

 Cel mai mediatizat a fost procesul ,,spionilor Vaticanului din România”, desfăşurat la Bucureşti între 10-17 septembrie 

1951. Procesul a fost definit pe bună dreptate ca fiind ,,unul dintre cele mai sinistre încercări staliniste din istoria 

României”. Pentru amănunte, a se vedea ***, Episcopul, Hitler şi Securitatea, Procesul stalinist împotriva ,,spionilor 

Vaticanului” din România, William Totok (ed.), Iaşi, Editura Polirom, 2009). Otto Canisius Farrenkopf avea să scrie în 

memoriile sale: „În anchetele ce mi s-au făcut, procesul episcopilor catolici, în frunte cu excelenţa sa dr. Augustin 

Pacha a avut un rol însemnat. Ancheta a vrut să dovedească din acest proces că noi fraţii catolici suntem o bandă de 

criminali, spioni ş trădători. M-am putut informa destul de bine despre acest proces. Am stat opt luni în închisoare la 

Sighet, în aceeaşi celulă cu mons. Pacha (…) Se vede că regimul comunist a încercat să facă un proces monstru şi să 

dea o lovitură de moarte Bisericii Catolice din ţară. Dar nu a reuşit” (ACNSAS, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, 

ff. 56-57). 
29

 Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu Dej şi statul poliţienesc 1948-1965, Iaşi, Editura Polirom, 

2001, pp. 79-81. 
30

 Printre cei eliberaţi au fost şi preoţii greco-catolici Augustin Folea, Grigore Tecşa, Nicolae Brânzeu, Ludovic Vida şi 

Ioan Modovan (***, Credinţa noastră este viaţa noastră. Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu, ediţie îngrijită de Pr. 

Silvestru Augustin Prunduş, Cluj-Napoca, Editura Viaţa Creştină, 2003, p. 283.  
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împiedicat prin călugări. Ei au crezut că vor ajunge să ne silească să cedăm. Fără nici un ajutor din 

partea statului, fără venituri sigure, comunitatea de 25 de persoane a trebuit să se susţină. Când am 

venit în Gherla părintele provincial Corneliu Chira mi-a zis: Mai avem acum cu ce trăi două 

săptămâni. Ce va fi mai târziu, nu ştiu. Cele două săptămâni au trecut. De atunci au mai trecut trei 

ani şi totdeauna am avut cele necesare”.
31

 

În perioada în care părintele Farrenkopf era în detenţie, Biserica romano-catolică a fost supus 

unui nou  plan de încercare de subordonare faţă de stat. Abandonându-se proiectul Status-ului Catholic, 

în favoarea unor soluţii ce păreau mai sigure în încercarea de subminare a influenţei Sfântului 

Scaun, au fost numiţi vicari capitulari. Pentru dieceza Bucureşti-Iaşi a fost desemnat Stanislas 

Traian Jovanelli (5 aprilie 1951),
32

 iar pentru dieceza de Alba Iulia, Károl Adorjan (10 septembrie 

1951). Aceste „soluţii” au ridicat diverse probleme în rândul clerului.
33

 

În cadrul prigoanei anticatolice un rol însemnat a avut arestarea, în toamna anului 1952, a 

ordinarilor diecezani Hieronimus Menges, Egon Xaveriu Haider, Francisc Augustin sau a monseniorului 

Vladimir Ghika, ce reprezentau practic ultima încercare de rezistenţă organizată a ierarhiei 

clandestine legitime în România,
34

 toate diecezele romano-catolice trecând sub controlul Securităţii 

prin intermediul unor persoane aservite acesteia. 

Cu probleme de sănătate, suferind de diabet şi cataractă la ochiul stâng, în cursul anului 

1952, părintele Farrenkopf a fost internat la Clinica Medicală III din Cluj, de unde în noaptea de 

18/19 noiembrie a fost arestat de Securitatea Cluj.
35

 În aceeaşi zi au fost ridicați şi călugării 

Corneliu Chira
36

 şi Godó Mihály
 37

, autorităţile încercând să-i implice pe toți trei în „lotul 

Menges”.
38

  

                                                 
31

 ACNSAS, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 47. 
32

 Ovidiu Bozgan, Cronica unui eșec...,  pp. 371-399. 
33

 Pe timpul vacanţelor episcopale, din perspectiva normelor bisericeşti, capitlurile catedrale puteau alege vicari 

capitulari în vederea administrării diecezelor, dar cum existau ordinari substituţi îndreptăţiţi să conducă şi cum 

prevederile dreptului canonic au fost suspendate de Sfântul Scaun, soluţia era caducă (Ovidiu Bozgan, Cronica unui 

eșec…, p. 53). 
34

 Cu toţii au fost condamnaţi în toamna anului 1953 pentru ,,spionaj în favoarea Vaticanului” (Gabriel Catalan, Prigoana 

anticatolică în România între 1949-1953. Arestări şi procese ale unor clerici şi credincioşi, în ,,Analele Sighet 7”, pp. 

118-124; Emanuel Cosmovici, Monseniorul-Amintiri şi documente din viaţa Monseniorului Ghika în România, Editura 

Galaxia Guttemberg, 2011). 
35

  Părintele Farrenkopf scria în memoriile sale: „Două persoane îmbrăcate în halate de doctor au intrat în salonul meu 

în care mă aflam zicându-mi: Vă luaţi bagajele, veţi fi mutat într-un alt salon. Am bănuit că este Securitatea. 

Neîmbrăcat, cum am fost luat din pat am fost dus la intrarea de jos. Aici mă aştepta maşina Securităţii şi mi s-a zis: Iată 

celălalt salon. Am fost primit la Securitatea Cluj de domnul locotenent Bainer între 1953-1959 căpitanul Sigismund 

Beiner, va deveni locțiitor al șefului Serviciului Anchete, care a fost anchetatorul meu în anii 1949-1950” (ACNSAS, 

fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 49). 
36

 Superiorul iezuiţilor, preotul Corneliu Chira a decedat în timpul anchetei. Părintele Godó aminteşte în lucrarea sa 

autobiografică acest moment: „Era, la Securitate, un fel de plutonier, scund şi de treabă, care ne ducea de braţ la 

interogatoriu, şi odată mi-a şoptit – ţin minte că el mi-a şoptit – că şeful meu, pater provincialis (pater Chira) a murit în 

timpul nopţii. Nimeni nu-şi închipuie câtă căldură şi bucurie m-a cuprins. Că, iată, mica noastră provincie, Provincia 

Ardeleană, iezuiţii din România au un prim martir. Şi că nu m-am înşelat o dovedeşte faptul că acum trebuie să dau 

declaraţie sub jurământ despre toate acele lucruri care mi-au rămas în memorie referitoare la el. Aceasta este pregătirea 

cauzei de beatificare - am gândit (Godó Mihály, SJ., Önéletrajz - Testamentum, Cluj-Napoca, Editura Gloria, 2002).  
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Încarcerat la Uranus, părintele Frrenkopf a fost anchetat pentru prima dată în noaptea 

dinspre 20/21 noiembrie 1952. Întrebat dacă ştie pentru ce a fost arestat, răspundea: „Da ştiu. Am 

fost arestat pentru că am trimis părintelui Carol Adorian, o scrisoare prin care-l înştiinţam că nu 

recunoşteam Alba Iulia de autoritate legitimă a Bisericii romano-catolice din România, în cele 

spirituale
39

. Anchetatorul a recunoscut <Da, aşa este>. L-am cunoscut [Carol Adorian, n.n] când 

eram încă un băiat mic. Dat fiind faptul că Securitatea se interesează de el, se pare acum este un 

preot bun. Nici anchetatorul acesta nu a reuşit cu mine. Am mai fost chemat adeseori şi am fost 

întrebat dacă sunt gata să mărturisesc. Nu am nimic de mărturisit chiar dumneavoastră sunteţi 

convins că sunt nevinovat
40

. Mi se răspundea. <Eşti un criminal, un bandit, un duşman al 

poporului>. Eu ripostam: Nu suntem noi duşmanii voştri. Duşmanii voştri sunt în rândurile voastre. 

Nu de mult, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu personalităţi proeminente ale 

comunismului, au fost arestate. Iar pentru că anchetatorul mă ţinea uneori, ceasuri întregi fără vreun 

rezultat pentru el, m-am folosit de ocazie ca să mai spun şi câte un cuvânt bun. Astfel, odată am 

început de la Adam şi Eva şi an ajuns la cele două steaguri: al Romei şi a lui Lucifer simbolizat prin 

Moscova şi prin comunism. A râs şi a conclus: <În sfârşit ai ajuns unde ai vrut>.
41

 

Referitor la regimul de detenţie părintele nota în memoriile sale: „Pentru mine Uranus a fost 

închisoarea cea mai grea. Este chinuitor pentru un bătrân suferind şi încă de mai multe boli să fie 

obligat să stea de dimineaţa de la orele 5 şi până seara la orele 22, numai pe marginea patului, a 

cărui dungă te taie de la un timp. A mă rezăma de perete sau de capul patului nu-mi era permis. Nici 

vorbă să mă pot culca măcar o clipă în cursul zilei. Iar noaptea vizeta se deschidea din trei în trei 

minute pentru a mă trezi de îndată ce aţipeam. În cele şapte luni de detenţie nu am fost dus niciodată 

la plimbare în aer liber. Acolo nu a fost nici măcar vreo posibilitate de a vedea lumina zilei sau 

                                                                                                                                                                  
37

 Godó Mihály (1913-1996) a fost arestat la 18 noiembrie 1952 şi condamnat prin Sentinţa nr. 1234/1953 la 10 ani 

muncă silnică pentru „complot la crimă de înaltă trădare” întrucât a „transmis unele ştiri preot. Menges despre sit. 

Bisericii din România care acesta avea legături cu Vaticanu”. A trecut prin penitenciarele Jilava, Piteşti, Cluj Tribunal, 

Râmnicu Sărat, Piteşti, Oradea, Văcăreşti fiind eliberat la 15 noiembrie 1962 cu fixarea domiciliului la Gherla (Pentru 

detalii, a se vedea Godó Mihály, op.cit). 
38

 În 20 noiembrie seara, am fost dus cu duba la gară, la mine mai era părintele Provincial Corneliu Chira şi părintele 

Mihály Godó. Am fost opriţi să vorbim unul la altul sau să ne facem semne. Dimineaţa am ajuns la Bucureşti. Din gară 

ni s-au pus ochelari ca să nu vedem nimic. Am fost internaţi într-o închisoare. Numai în 21 ianuarie am aflat că era 

Uranus” (ACNSAS, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, ff. 50-51). 
39

 În cadrul interogatoriilor desfăşurate pe parcursul anilor 1952-1953, axate pe atitudinea călugărilor iezuiţi faţă de 

conducerea de la Alba Iulia, părintele Farrenkopf explica în ce consta activitatea lor: „Răspândindu-se svonul cum că 

preoţii iezuiţi de la Gherla ar recunoaşte conducerea episcopiei romano-catolice de la Alba Iulia, ca autoritate legitimă  

a bisericii romano-catolice, cam prin luna octombrie 1952, preoţii iezuiţi romano-catolici de la Gherla (inclusiv eu) în 

cadrul unei consfătuiri, la sfatul meu, am redactat împreună cu ceilalţi preoţi iezuiţi romano catolici de la Gherla, o 

declaraţie comună, prin care, menţionam că nu recunoaştem autoritatea bisericească de la Alba Iulia, ca autoritate 

legitimă a bisericii catolice din RPR” (Idem, fond Penal, dosar 1109, vol. 20, ff 5-5v). 
40

 La 4 decembrie 1952 Otto Canisius Farrenkopf semna următoarea declaraţie: „Întrebat despre diferitele persoane am 

declarat că nu răspund nici ba nici da, fiindcă privesc chestiunea pur bisericeşte care nu cade sub competiţia altora, ci 

privesc numai autoritatea Bisericii catolice conduse de Sfântul Părinte, vicarul lui Isus Hristos aici pe pământ. Nu declar 

numele persoanelor fiindcă nu vreau ca alte persoane, afară de mine, să aibă vreun necaz din cauza mea. Îmi pare rău că 

am menţionat persoanele arătate în declaraţiile mele de mai înainte, nu fiindcă cunosc vreo vină în ele, ci fiindcă nu 

vreau ca să aibă vreo neplăcere” (Ibidem, f. 24). 
41

 ACNSAS, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 51. 



 9 

verdeaţa. De câte ori am ieşit din celulă pentru anchetă sau pentru spălat sau altele, totdeauna am 

avut ochii legaţi. Celula a fost zugrăvită cu un albastru foarte închis. (...) Unii din gardieni au fost 

foarte buni. Alţii au fost însă şi foarte răi. Am impresia că unii erau chiar stăpâniţi de draci”.
42

 

Într-un referat al Securităţii din 17 iunie 1953, se propunea „să i se fixeze domiciliu 

obligatoriu la Gherla şi să fie urmărit informativ de către Direcţia a III-a, întrucât pe de o parte 

împotriva sa nu sunt probe pentru justiţie, iar pe de altă parte din cauza vârstei sale înaintate este 

inapt de muncă, fiind totodată şi infim.
43

 La 26 iunie 1953 a fost transferat la Securitatea Cluj,
44

 iar 

în 7 august a fost încarcerat la închisoarea Tribunalului Militar.
45

 Fostul deţinut politic, Cornel 

Onaca încarcerat, în aceeaşi perioadă la penitenciarul Cluj, preciza: „Am stat în celulă cu preotul 

Farrenkopf, m-a primit ca un adevărat apostol. Era un bătrânel slab cu barbişon alb, cu el am făcut 

rozariul şi cu Pura (Nicolae-n.n.) în limba latină. Lor le-a făcut plăcere ca un tânăr de 21-22 de ani 

să participe la rugăciuni. Farrenkopf a făcut în închisoare un adevărat apostolat. A invocat 

divinitatea, făcea să  te apropii de el, îţi era mai mare drag, îţi era mai mult decât un părinte”.
46

 De 

altfel, în fişele personale întocmite de Securitatea Cluj era mereu caracterizat ca „fanatic şi un 

duşman înverşunat al regimului din R.P.R.”
47

 

 

                                                 
42

 Ibidem, ff. 59-60. 
43

 ACNSAS, fond Penal, dosar 1109, vol. 14, ff. 56-57. 
44

 Părintele Farrenkopf descrie în memoriile sale momentul transferului: „În ziua de 26 iunie mi-am primit bagajele şi 

cu ochii legaţi, am fost dus la gară şi urcat în acceleratul pentru Cluj. În compartiment, unul din însoţitorii mei mi-a pus 

şi cătuşele. Mi-a interzis să vorbesc cu călătorii ceilalţi. Cu toate acestea eu mi-am format convingerea că mă vor duce 

la Gherla cu domiciliul obligatoriu. Dar, de unde. Am ajuns la Cluj. De la gară au telefonat la Securitate. A sosit un 

pachet! Am mai aşteptat mult în biroul gării, apoi o maşină m-a dus la Securitate. În naivitatea mea am crezut că voi 

petrece numai o noapte acolo şi că mă vor trimite la Gherla. Totuşi nu am putut considera ca semn bun că toate lucrurile 

mi-au fost cerute şi că nu mi s-au lăsat decât cele strict necesare, iar după ce a trecut 27, 28 iunie am înţeles că 

Securitatea m-a primit din nou în grija ei” (Idem, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 61). 
45

 Idem, fond Penal, dosar 1370, f. 45. 
46

 Interviu Cornel Onaca, realizat de Robert Fürtös la 28 aprilie 2010, în Arhiva de Istorie Orală a Centrului 

Internațional de Studii din cadrul Memorialului Sighet, caseta nr. 561.  
47

 ACNSAS, fond Penal, dosar 931, vol. 1, ff. 335-335v. 
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(ACNSAS, fond Penal, dosar 931, vol. 1, ff. 335-335v) 

 

Întrucât Securitatea nu a reuşit să-l implice în „lotul Menges” la 14 octombrie 1953 a fost 

judecat în lotul Nicolae Pura, Ioan Botiza, Silvestru Augustin Prunduş, Liviu Pandrea, Vasile 

Farcaş, Virgil Pandrea şi Leon Man, iar prin sentinţa nr. 721 a Tribunalului Militar Teritorial 

Oradea, Otto  Farrenkopf
48

 a fost condamnat la doi ani închisoare corecţională pentru „omisiune de 

denunţ” şi plata a 200 lei cheltuieli de judecată.
49

  

 La 23 martie 1954 Tribunalul Militar pentru Unităţile M.A.I.
50

 a admis recursul celor 

condamnaţi, iar prin Decizia nr. 434 s-a casat Sentinţa nr. 721 din 14 octombrie 1953 a Tribunalului 

                                                 
48

 La aflarea sentinţei, în 30 octombrie 1953 părintele redacta următoarea solicitare: „Onorată Instanţă! Vă aduc la 

cunoştinţă că nu înţeleg depoziţia acestei sentinţe conform căreia pedeapsa de doi ani închisoare corecţională începe cu 

luna iunie a.c. Deoarece fapta pentru care am fost pedepsit s-a petrecut în vara anului 1949, iar eu am şi fost arestat în 

1949 şi ţinut în arest 2 ani şi jumătate, apoi am fost cu domiciliu forţat şi după acest domiciliu forţat din nou am fost 

arestat şi ţinut în arest fără să am alte fapte la activul meu. În felul acesta eu mi-am executat de mult pedeapsa şi încă 

mai mult decât arată sentinţa, deci eu trebuie să fiu pus în libertate imediat. Ceea ce şi cer!” (Ibidem, vol. 2, f. 37)   
49

 Condamnările au variat între 6 ani închisoare corecţională pentru „agitaţie publică” şi 15 ani muncă silnică pentru 

„crimă de înaltă trădare”. Pentru textul complet al sentinţei, a se vedea Ibidem, vol. 1, ff. 308-446. 
50

 Preşedintele completului de judecată era generalul Alexandru Petrescu, care în perioada interbelică, judecase procese 

ale comuniştilor aflaţi în ilegalitate, iar în timpul regimului antonescian a deţinut funcţia de Director General al 

Penitenciarelor, fiind trecut pe ,,lista vinovaţilor de dezastrul ţării”. În toamna anului 1944, la insistenţele ministrului Justiţiei, 

Lucreţiu Pătrăşcanu, a fost scos de pe această listă în schimbul obligaţiei de a judeca procesele politice instrumentate de 

comunişti. A fost preşedinte al completului de judecată, printre altele, în procesele „lotului Maniu”, lotului de la Canal din 
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Militar Oradea cu trimiterea pentru o nouă rejudecare la Tribunalul Militar Timişoara.
51

 Atât în 

cadrul interogatoriilor, cât şi a şedinţelor publice, cu o atitudine şi un comportament foarte curajos, 

nerecunosând competenţa Tribunalului care-l judeca, a fost mereu apostrofat şi avertizat pentru 

afirmaţiile sale: „Nu recunosc competenţa regimului comunist de a mă judeca, fiindcă regimul 

comunist a călcat drepturile cele mai sfinte ale lui Dumnezeu, ale omenirii, ale conştiinţei, ale 

Bisericii catolice întemeiate de fiul lui Dumnezeu. Eu am apărat aceste drepturi şi de aceea sunt 

arestat şi judecat de aceia care au călcat aceste drepturi. Apelez la un Tribunal neutru”.
52

  

Din arestul Penitenciarului Cluj, după o perioadă de tranzit la Jilava
53

, la mijlocul lunii 

septembrie a fost transferat la Penitenciarul Timişoara.
54

 La 25 septembrie 1954 a fost eliberat până 

la rejudecarea procesului, având obligativitatea efectuării unui control psihiatric.
55

 

 La 2 decembrie 1954 Cabinetul Medico-Judiciar Timişoara a eliberat procesul verbal nr. 

114, conform căruia se constata că părintele „prezintă stigmate multiple de involuţie 

arterioscleroase cu senilitatea precoce şi arterioscleroză cerebrală difuză, cu responsabilitate 

diminuată global, cu un sistem de gândire de tip paranoic, iar aceste modificări determină lipsa de 

angajare a responsabilităţii sale în acte de tip social deoarece, calitatea critică obiectivă a gândirii 

sale este alterată”.
56

 Declarat de două comisii medicale din Cluj în „deplinătatea facultăţilor 

mintale”, în memoriile sale părintele Farrenkopf explică cum s-a ajuns la eliberarea certificatul 

medical din 2 decembrie: „La îndemnul avocatului Petru Radeş, preşedintele Tribunalului Militar 

m-a trimis la Clinica de Neurologie din Timişoara ca să fiu examinat de o comisie. Unul dintre cei 

trei doctori ai comisiei, înştiinţat de mai înainte de cauză, a şi spus că va da orice certificat dorit. Era 

în interesul avocatului să fiu declarat nebun. El mă îndemnase de mai înainte să spun că din pricina 

suferinţelor, a 55 luni de închisoare, nu-mi dau seama ce vorbesc. Examinarea a durat cam două 

minute şi comisia a scris după placul domnului avocat că sunt nebun.
57

 

                                                                                                                                                                  
septembrie 1952 sau a „lotului Ţurcanu” din septembrie-noiembrie 1954 (Stelian Tănase, Clienţii lu` tanti Varvara: istorii 

clandestine, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 184). 
51

 ACNSAS, fond Penal, dosar 931, vol. 2, ff. 40-42v. 
52

 Ibidem, f. 76v. Adjunctul procurorului militar, cpt. Gheorghe Pârvoiu îi făcea următoarea caracterizare: „inculpatul 

fiind un element înrăit s-a dedat la o serie de manifestări duşmănoase chiar în cadrul şedinţelor publice de judecată 

strigând ca el să nu fie judecat de Tribunalele regimului comunist, care au călcat toate drepturile Sfinte ale cetăţenilor şi 

alte cuvinte instigatoare, care deşi i-au atras atenţia, totuşi inculpatul a continuat să facă astfel de afirmaţii şi mai 

accentuat” (Ibidem, f. 76v). 
53

 Transferat la 8 septembrie 1954, părintele Farrenkopf menţionează că a stat la Jilava aproape o săptămână: „unii 

dintre noi au fost adăpostiţi într-o cameră împreună cu vreo sută de persoane, dintre care câteva zeci de ofticoşi şi 

camera avea o singură fereastră mică. După o săptămână am fost duşi cu duba la Timişoara. Amândouă călătoriile au 

fost un chin, într-o căldură mare, fără aer terciţi laolaltă” (Idem, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 82). 
54

 Ibidem. 
55

 Ibidem, f. 148. 
56

 Idem, fond Penal, dosar 931, vol. 2, f. 219v. 
57

 Conştient de urmările certificatului medical părintele menţiona: „am retras autorizaţia avocatului Petru Radeş de a mă 

apăra în proces. Avocatul a venit la mine la Gherla şi cu lacrimile în ochi s-a rugat să nu insist să fiu examinat de o 

supracomisie, fiindcă mai multe persoane ar veni în dificultăţi mari. I-am promis, că dacă în decursul procesului, nu ar 

mai fi vorba că sunt nebun, nu aş insista să fiu examinat de o supracomisie. Dacă în cauza ar fi numai persoana mea, aş 

putea tace, dar sunt membru al Societăţii lui Isus şi sunt şi superiorul surorilor greco-catolice, Congregaţia Maicii 
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 În pofida persecuţiilor la care au fost supuşi (ameninţări, arestări, condamnări la ani grei de 

temniţă), marea majoritatea a clericilor catolici au rămas fideli credinţei şi ierarhiei bisericeşti, în frunte cu 

Suveranul Pontif. O rezolvare parţială a problemei jurisdicţionare în Biserica Romano-Catolică din 

România s-a realizat la începutul anului 1955, când, în contextul atmosferei de relativă destindere în cadrul 

relaţiilor internaţionale, episcopul Márton Áron a fost eliberat din închisoare.
58

 La 24 martie 1955, 

episcopul de Alba Iulia s-a întors în fruntea diecezei sale, punând capăt perioadei de incertitudine în 

privinţa exercitării jurisdicţiei.
59

 De-a lungul perioadei comuniste, Biserica Romano-Catolică a rămas, din 

punctul de vedere al autorităţilor, o biserică tolerată, dar nerecunoscută oficial, în care statul nu a putut să-

şi impună propria autoritate.
60

   

La începutul anului 1955 Securitatea din Cluj a aflat de existenţa lucrării memorialistice 

„Însemnări din lupta bisericii catolice împotriva comunismului”. Informatorul „Anton” descria în 

mod amănunţit conţinutul lucrării, ce era în fapt: „un istoric al activităţii călugărului pe linia 

clandestinităţii catolice, cuprinzând metodele întrebuinţate în activitatea lui, împrejurările în care s-

a produs arestarea de către organele Securităţii şi comportarea pe care a avut-o în anchetă. Face o 

descriere amănunţită asupra constatărilor lui din arest, din anchetă, munca şi metodele întrebuinţate 

de organele securităţii, ce a declarat şi ce nu a declarat în timpul anchetei. Un alt punct al lucrării 

sale îl constituie descrierea felului cum au fost înfiinţate noi congregaţii clandestine catolice”.
61

 În 

baza acestor informaţii, la 12 februarie 1955, pentru a evita răspândirea documentului, Securitatea 

Cluj, a elaborat un amplu plan de măsuri „pentru reţinerea materialului contrarevoluţionar”.
62

  

 La 15 februarie 1955 şeful Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj, col. Milhail Nedelcu
63

, a 

aprobat deschiderea acţiunii informative de grup privind pe Olga (Maria) Bratincu
64

 şi Otto 

Farrenkopf.
65

 O lună mai târziu, la 12 martie 1955, a fost din nou reţinut pentru „răspândiri de 

                                                                                                                                                                  
Domnului. Ca atare eu nu pot permite, prin tăcerea mea, duşmanilor Bisericii să spună că activitatea mea să fi fost a 

unui nebun” (Idem, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, ff. 69-72). 
58

 Într-o declaraţie din 14 februarie 1964, fostul ministru adjunct de Interne Ady Ladislau a precizat: „În perioada cât am 

funcţionat în M.A.I., eu personal am rezolvat cazul legat de punerea în libertate a lui Márton Áron în baza ordinului 

primit din partea conducerii Ministerului” (ACNSAS, fond Informativ, dosar 195683, vol. 2, f. 71). 
59

 Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec…, p. 54. 
60

 Dennis Deletant, op.cit., p. 78. 
61

 ACNSAS, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, ff. 144-145. 
62

 Pentru detalii privind „Planul de măsuri”, a se vedea Ibidem, ff. 79-81.  
63

 Între 25 ianuarie 1951 – 31 iunie 1957 s-a aflat la conducerea Direcției Regionale a Securității Cluj. Pentru detalii 

biografice a se vedea Liviu Pleșa, Direcția Regională de Securitate Cluj (1948-1968). Organizarea, personalul și 

direcțiile de acțiune, în „Represiune și control social în România comunistă. Anuarul Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romînesc”, vol. V-VI, 2010-211, pp. 123-125; Idem, Cadrele de 

conducere din Direcția Regională de Securitate Cluj. Date biografice (I), în „Caietele CNSAS”, nr. 3/2009, pp. 121-

123.  
64

 Călugăriţă, născută la 21 mai 1902 în Craiova, a fost sacristieră la biserica romano-catolică din Gherla. A fost reținută 

la 17 martie 1955 pentru „răspândirea de publicații interzise”, întrucât a „transmis și multiplicat manuscrise cu caracter 

interzis”. Deținută la penitenciarul Tribunalului Cluj a fost eliberată la 19 ianuarie 1956, conform adresei Tribunalului 

Militar pentru Unitățile M.A.I. București (AANP, Fișe Matricole Penale, nr. 126/1955). 
65

 ACNSAS, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 1. 
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publicaţii interzise” şi depus la Securitatea din Cluj.
66

 La 16 martie 1955 medicul M.A.I., dr. Mircea 

Nicolae, elibera un nou certificat medical conform căreia călugărul suferea de „diabet zaharat, 

arterioscleroză, cataractă la ochiul stâng, necesitând regim alimentar şi repaus la pat zilnic 3-4 ore. 

Deasemeni, trebuie rezolvată problema insulinei, fie că îi este adusă de acasă, fie că i se va cumpăra 

din oraş din bani proprii”, însă „este în deplinătatea facultăţilor sale mintale”.
67

 La 17 martie 1955 

Procuratura Militară Oradea a eliberat mandatul de arestare nr. 036/28, pentru 30 de zile, prelungit 

ulterior succesiv.
68

  

 La 2 aprilie 1955 prin sentinţa nr. 188 a Tribunalului Militar Timişoara se înceta urmărirea 

penală pentru „omisiune de denunţ”, întrucât era considerat „iresponsabil de faptele pe care le-a 

comis”, iar cheltuielile de judecată rămâneau în sarcina statului.
69

 La 18 iulie 1955 a fost depus la 

Penitenciarul Cluj.
70

 Tribunalul Militar Oradea, la 12 octombrie 1955, înştiinţa conducerea 

penitenciarului că „s-a dispus internarea lui Otto Farrenkopf într-un spital de boli mintale pentru a 

stabili gradul de responsabilitate penală”.
71

  

 La 18 noiembrie 1955 Tribunalul Militar Oradea, prin Sentinţa nr. 397, îl achita de 

învinuirea de „răspândiri de publicaţii interzise”,
72

 iar la 19 noiembrie 1955 a fost eliberat de la 

penitenciarul Cluj, urmând să-şi stabilească domiciliul în Gherla.
73

  

La ieşirea din închisoare Otto Canisius Farrenkopf a continuat activitatea de apostolat. 

Materialele adunate de Securitate în dosarul de acţiune informativă de grup, surprind şi acţiunile 

clandestine pe care le-a întreprins în perioada cât a fost liber. Astfe, „a deţinut funcţia de superior pe 

ţară a Congregaţiei Maica Domnului, luând măsuri de reorganizare, rezultând astfel o serie de 

instrucţiuni date de el călugăriţelor în această direcţie”.
74

 

 În a doua jumătate a anului 1956 a fost din nou arestat, întrucât la 26 august ţinuse o slujbă 

clandestină greco-catolică în biserica Piariştilor din Cluj. A doua zi a fost reţinut la Gherla şi dus la 

sediul Miliţiei. Conştient de urmările acţiunii sale, în cadrul interogatorului, „verbal a declarat că el 

deja era pregătit să fie reţinut, după oficierea liturghiei, astfel încât în acest sens şi-a luat asupra lui 

şi lenjerii. A refuzat să dea vreo declaraţie, deşi s-au dus discuţii timp de o oră, declarând că el în 

scris nu dă nimic până nu se cere aprobarea Sfântului Scaun. În discuţie a spus că dacă va fi pus în 

                                                 
66

 AANP, FMP, nr. 49/1955.  
67

 ACNSAS, fond Penal, dosar 931, vol. 5, ff. 63, 65-66. 
68

 Ibidem, f. 81. 
69

 Pentru textul complet al Sentinţei, a se vedea ACNSAS, fond Penal, dosar 931, vol. 2, f. 214-221v. Autoritățil erau 

convinse că părintele Farrenkopf, pentru a-și asigura achitarea în cadrul procesului Pura, „a aranjat prin avocatul său, 

Radeş Petru din Cluj, procurare unei adeverinţă medicale prin care să-l califice ca iresponsabil în faţa Justiţiei” (Idem, 

fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 154). 
70

 Idem, fond Penal, dosar 931, vol. 5, f. 63 
71

 Ibidem, f. 50. 
72

 Ibidem, dosar 165734, vol. 1, ff. 172-173.  
73

 Idem, fond Penal, dosar 931, vol. 5, f. 1, 45 
74

 Idem, fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 173. 
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libertate, duminica ce urmează din nou va oficia liturghia în oraşul Cluj şi este dispus să-şi 

jertfească viaţa în interesul bisericii greco-catolice”.
75

  

La 29 august 1956 a fost internat la Clinica de Neurologie din Cluj „în scopul izolării”, 

deoarece autorităţile se temeau, că în baza certificatelor medicale, instanţa judecătorească îl va 

elibera din nou, iar „starea lui în libertate era un pericol pentru Securitatea Statului”.
76

 Întrucât, 

conform notelor informative „îşi continua activitatea pe linia clandestinităţii catolice, ţinând contact 

cu legăturile sale fie direct, fie prin corespondenţă sau oameni de legătură”
77

, fiind sprijinit de 

infirmierele din spital, foste călugăriţe
78

, într-o adresă a Direcţiei a III-a M.A.I, din 31 octombrie 

1956, se solicita Securităţii Cluj luarea măsurilor celor mai potrivite pentru ca să fie „într-adevăr 

izolat şi să nu-şi poată duce activitatea sa duşmănoasă, putând fi transferat în altă parte unde să nu 

fie elemente catolice care să-l ajute în activitatea lui”.
79

 Drept urmare, la 26 noiembrie 1956, a fost 

trimis la Secţia de Psihiatrie din Târnăveni, conform unei înţelegeri între directorul Spitalului şi 

Secţia de Sănătate a Sfatului Popular Regional Cluj.
80

  

Securitatea nu s-a mulţumit doar cu internarea călugărului într-un azil psihiatric, ci l-a ţinut 

în permanenţă sub supraveghere, atât prin intermediul medicului şef al secţiei, cât şi de către 

infirmieri, care „au fost prelucraţi în sensul de a semnala imediat ce vreo persoană străină sau chiar 

din personalul spitalului ar încerca să-l viziteze”.
81

  

Neîmpăcat cu soarta sa, părintele Farrenkopf redactase o serie de scrisori de protest, în care 

arăta nedreptatea la care a fost supus. Solicita mereu să fie reexaminat, fiind gata oricând să 

                                                 
75

 Ibidem, ff. 157-158 
76

 Ibidem, f. 138.  
77

 Ibidem, f. 137. 
78

 Ibidem, dosar 83914, f. 104. 
79

 Ibidem, dosar 165734, vol. 1, f. 137. 
80

 Ibidem, f. 137. Autorităţile recunoşteau că, „din discuţiile purtate cu dr. Kemeny Bela, medic la Secţia de Psihiatrie 

Târnăveni, internarea acestui călugăr s-a făcut conform înţelegerii doctorului Capuşan din Secţia de Sănătate a Sfatului 

Popular al Regiunii Cluj cu directorul Spitalului Unificat din Târnăveni, dr. Schlivinschi. Tot din discuţii a reieşit că 

suferă în foarte mică măsură de arterioscleroză cerebrală cu delir mistico-paranoic şi aceasta se manifestă şi datorită 

vârstei pe care o are şi a fanatismului de care acesta dă dovadă. Deşi i s-a stabilit acest diagnostic el nu necesită nici un 

fel de tratament. I s-a făcut până în prezent un tratament uşor pentru diabet zaharos. După starea acestui călugăr şi după 

comportarea ce o are medicii spun că acesta nu ar avea nevoie de nici un fel de tratament şi internare, întrucât nu există 

un diagnostic care să necesite ţinerea acestuia în secţia de psihiatrie” (Ibidem, dosar 83914, ff. 128-129). 
81

 Ibidem, f. 101. În perioada cât a fost internat la Târnăveni, a fost vizitat de mai multe ori de „Vultur Ioan, fost preot 

greco-catolic, nerevenit, fost condamnat, în prezent profesor de limba franceză la Liceul din Târnăveni. De preotul 

paroh romano-catolic, Imre Ladislau din Târnăveni, care îi aduce diferite pachete cu alimente şi obiecte. O fostă 

călugăriţă greco-catolică, în prezent soră la Spitalul Unificat din Blaj, care a şi pregătit un pachet pentru el spunând că 

acesta a fost superiorul ei cât timp a fost călugăriţă. Acel pachet l-a trimis prin numita Maclovan, soră la spitalul TBC 

din Blaj, care a avut pe soţul ei internat împreună cu Farrenkopf, iar la întoarcere i-a comunicat numitei următoarele: nu 

este bolnav şi vorbeşte clar la toate întrebările ce i se pun, a insistat să i se ducă mere, brânză şi vin. Numita i-a mai 

trimis un pachet (…) Din informaţiile date de oameni de încredere care îl supraveghează la spital, întreţine relaţii prin 

corespondenţă cu un oarecare Pall Francisc din Gherla, despre care susţine că este superiorul său. De asemenea, acesta 

este un intermediar între Farrenkopf şi fratele său din Germania Occidentală, de la care primeşte diferite scrisori şi 

pachete, iar în ultimul timp a primit un ceas de masă şi un ceas cronometru. Pall Francisc l-a vizitat de mai multe ori la 

spital  aducându-i pachete şi totodată informându-l de situaţia internă şi internaţională precum şi de activitatea 

credincioşilor” (Ibidem, ff. 24-26). 
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răspundă în faţa legii de faptele sale.
82

 Într-o scrisoare adresată episcopului Márton Áron, în mai 

1957, împărtăşea temerea sa că, „autorităţile sunt convinse că nu este nebun, dar pentru faptul că se 

găsesc într-o situaţie neplăcută: pe de o parte le este frică ca nu cumva să le facă greutăţi dacă ar fi 

lăsat liber, iar pe de altă parte nu găsesc motive serioase pentru a fi predat justiţiei, le convine mai 

bine să-l ţină într-o casă de nebuni”.
83

 

 La 8 iunie 1957, şeful Securităţii Cluj, col. M. Nedelcu aprobase hotărârea de închidere a 

dosarului de acţiune informativă de grup nr. 41, întrucât părintele Farrenkopf era considerat „lipsit 

de facultăţi mintale”.
84

  

 În ceea ce priveşte preocupările cotidiene ale părintelui Farrenkopf, o sinteză a Securităţii 

Târnăveni menţiona faptul că „este cazat într-o cameră împreună cu alte patru persoane, care în 

timpul zilei lucrează la diferite munci la gospodăria anexă, însă, el stă toată ziua singur în cameră şi 

studiază diferite cărţi religioase pe care le are asupra sa. Datorită faptului că este în vârstă de 75 ani, 

abia mai poate merge şi să vorbească. Până în prezent, nu a fost semnalat să întreprindă acţiuni 

duşmănoase în cadrul spitalului şi nici manifestări duşmănoase deschise faţă de personalul spitalului 

nu a avut. Este un element fanatic şi caută să propage în rândul bolnavilor religia lui. Nu are 

posibilitatea să audieze posturi de radio capitaliste în incinta spitalului, întrucât aici se găsesc numai 

difuzoare care transmit programul de radio de la centrul de radioficare”.
85

 Sinteza se încheia cu 

recomandarea de a obţine o „decizie a Tribunalului pentru menţinerea în continuare a susnumitului 

în Spital, întrucât în mod practic nu există nici o sentinţă în acest sens”.
86

 Dar, la 28 iunie 1961 o  

comisie medicală stabilise, din nou, că părintele Farrenkopf avea discernământul faptelor sale.
87

 

Părintele Virgil Florean, povestește într-un interviu, realizat în cursul anului 2012, că îl vizitase la 

Târnăveni pe Otto Canisius Farrenkopf, care „era liniştit. I-a spus că e între nebuni, dar aceştia îl 

respectă şi el se ocupă de ei. Atunci când îşi spunea liturghia în sertarul noptierei de la spital, 

nebunii erau disiplinaţi şi nu-l deranjau”.
88

 

La 29 ianuarie 1962 Direcţia Regiunii Autonome Maghiare Mureş a Securităţii i-a deschis 

dosar de verificare, întrucât „din materialele informative cât şi din interceptarea corespondenţei 

rezultă că obiectivul are manifestări duşmănoase la adresa regimului democrat popular din R.P.R. 

Mai rezultă că întreţine legături prin corespondenţă cu foşti călugări iezuiţi şi greco-catolici din ţară 

                                                 
82

 Într-o notă informativă din 20 iunie 1962, semnat de sursa „Diaconescu” se specifica: „Nemulţumit pentru că este 

ţinut în spital, a făcut diferite memorii la foruri superioare ca M.A.I. şi diferite ministere, în urma cărora au avut loc 

diferite anchete, dar acestea numai din partea organelor de securitate” (Ibidem, f . 10). 
83

 Ibidem, ff. 128-129. Prin adresa nr. 1084/1957 episcopul Márton Áron ruga conducerea spitalului să-l reexamineze şi 

dacă internarea lui nu era absolut necesară să fie lăsat la domiciliu „întrucât, din scrisoarea lui, pare a fi întreg la minte 

şi în acest caz reţinerea lui între bolnavi are urmări neplăcute şi chiar dăunătoare pentru dânsul” (Ibidem, f. 130). 
84

 În cadrul acţiunii informative Securitatea s-a folosit de notele informative oferite de sursa „Anton”, supravegherea 

operativă şi percheziţiile secrete (Ibidem, dosar 165734, vol. 1, ff. 178-181). 
85

 Ibidem, dosar 83914, ff. 163-165. 
86

 Ibidem, ff. 163-165. 
87

 Ibidem, f. 56. 
88

 Mulțumim domnului Emanuel Cosmovici pentru informațiile oferite. 
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cât şi din străinătate (Italia, R.F.G. şi Austria). În corespondenţa trimisă afară face o serie de 

calomnii la adresa formei de guvernământ din RPR”.
89

  

În decembrie 1962 Otto Farrenkopf a înaintat autorităţilor cererea pentru un paşaport, 

întrucât dorea să plece definitiv în R.F.G., la fratele său, Iosif Farrenkopf, „comerciant particular, 

întrucât nu am pe nimeni în R.P.R., iar acest frate m-ar putea ajuta fiindcă sunt bătrân”.
90

  

La 29 iunie 1963, lt. col Sidea Nicolae
91

, şeful Direcţiei Regionale Mureş/Autonomă 

Maghiră, a aprobat închiderea dosarului de verificare, întrucât, „ţinând cont de starea în care se află 

în prezent, obiectivul nu mai prezintă un pericol social deosebit”.
92

   

 Informaţiile bibliografice referitoare la ultimii ani de viaţă a părintelui Farrenkopf sunt 

lacunare.
93

 Răscumpărat de guvernul german, părintele Emil Puni
94

 fiind cel care-l însoţise de la 

Târnăveni la Sibiu. La 4 iunie 1965, foarte slăbit, însoțit de un medic, a plecat din țară cu un avion 

în R. F. Germană. A decedat într-un spital din München la 15 august 1967.
95

 

Din momentul interzicerii bisericii greco-catolice și a congregațiilor monahale, părintele 

Otto Canisius Farrenkopf  a fost acuzat, de regimul comunist, de întreţinerea rezistenţei catolice. În 

pofida faptului că a fost supus la numeroase persecuţii (ameninţări, arestări, domiciliu obligatoiu, 

declarat bolnav mintal) a rămas fidel credinţei şi ierarhiei bisericeşti, în frunte cu Suveranul Pontif.  

Istoricul francez Stéphane Courtois afirma: „comuniştii sunt de un asemenea fanatism 

ideologic, încât nici nu-şi pot imagina, nici nu pot accepta că ceilalţi ar putea să nu gândească la fel 

ca ei. Deci, fie sunt inamici politici – şi atunci sunt impuşcaţi sau închişi, fie sunt nebuni – şi atunci 

trebuie internaţi”.
96

 Părintele Otto Canisius Farenkopf a fost internat într-un azil psihiatric aproape 7 

ani pentru singurul motiv că era considerat un „fanatic religios”.  

 

 

 

ANEXA 
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2003-2005, p. 106.  
94

 Fost deținut politic; născut la 23 august 1916 a fost membru al Ordinului Iezuit și superiorul Provincial al Societății 

lui Isus din România (1967-1995); a  decedat în 5 martie 2008 la Deva. 
95

 Mulțumim domnului cercetător pr. dr. Mircea Remus Birtz de la Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj pentru 
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416. 
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Scrisoarea adresată de părintele Otto Canisius Farrenkopf președintelui Prezidiului Marii Adunări 

Naționale Ioan Gheorghe Maurer, la 7 octombrie 1959  
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