
 

Clerici greco-catolici în detenţie la Penitenciarul Sighet Principal  

(1950-1955) 

 

Instaurarea guvernului Groza, la 6 martie 1945, a avut drept consecinţă subordonarea treptată a 

instituţiilor statului, şi în cele din urmă a societăţi în ansamblul ei, puterii comuniste. În aceste condiţii, 

biserica nu putea să rămână în afara procesului de comunizare a societăţii româneşti.  

Complexitatea demografiei confesionale impunea atitudini diferenţiate pentru fiecare comunitate 

religioasă, care au evoluat în funcţie de „disponibilitatea” acestora spre cooperarea cu puterea laică. 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
1
. Suprimarea sau colaborarea cu noul regim a fost alegerea 

oferită simultan şi altor culte religioase existente în România (protestanţi, neoprotestanţi, mozaici, 

musulmani), dar situaţia lor a evoluat în raport cu politica statului român faţă de minorităţi, deoarece ele 

reprezentau în marea lor majoritate grupuri ale populaţiei minoritare
2
. 

Autorităţile comuniste au adoptat o atitudine diferită în problema celor două ramuri ale Bisericii 

Catolice. În cazul cultului romano-catolic, regimul a urmărit înlocuirea controlului de la Vatican cu cel de 

la Bucureşti, deoarece o încercare de lichidare putea fi interpretată ca o acţiune îndreptată împotriva 

minorităţii maghiare, ceea ce s-ar fi aflat în contradicţie cu principiile „internaţionalismului proletar” 

promovate în epocă
3
. În privinţa credincioşilor greco-catolici, măsurile guvernului exprimau foarte clar că 

ierarhii şi preoţii uniţi erau puşi în situaţia de a alege colaborarea cu noul regim sau suprimarea
4
.  

Pe parcursul anului 1948, autorităţile au devenit tot mai ostile faţă de Biserica Greco-Catolică, iar 

apariţiile publice ale ierarhilor erau catalogate drept „manifestări ostile la adresa regimului de democraţie-
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populară”.
5
 Episcopii uniţi au fost permanent supravegheaţi prin reţeaua de informatori creată în jurul 

acestora. Până la crearea Securităţii
6
 în august 1948, activitatea de monitorizare revenea Biroului II 

Contrainformaţii din cadrul Direcţiei Generale a Siguranţei şi Secţiei de Contrainformaţii a Serviciului 

Special de Informaţii
7
. 

În 27 octombrie 1948, la sediul Ministerul de Interne din Bucureşti s-a desfăşurat şedinţa 

conducerii ministerului, prezidată de ministrul Teohari Georgescu, prilej cu care au fost stabilite direcţiile 

de bază ale măsurilor represive împotriva ierarhilor şi clericilor greco-catolici. În cadrul acestei şedinţe s-

a hotărât ca ,,în noaptea de 28/29 octombrie vor fi ridicaţi toţi bandiţii care sprijină activitatea foştilor 

episcopi (maximum 40 persoane) şi vor fi duşi într-o mănăstire sub pază; vor fi chemaţi la Bucureşti cei 4 

episcopi, vor fi arestaţi şi duşi la aceeaşi mănăstire; în ziua de 29 octombrie, Comisiile de preluare 

pregătite de Ministerul Cultelor vor proceda, simultan, la preluarea reşedinţelor episcopale şi de 

catedrale”.
8
 

            Pe baza hotărârilor din 27 octombrie, Direcţiile Regionale ale Securităţii din întreaga ţară au 

declanşat, în intervalul 28-29 octombrie, arestarea celor şase episcopi (Ioan Suciu, Iuliu Hossu, Valeriu 

Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan şi Vasile Aftenie
9
) şi a unui număr important de preoţi. După 

o scurtă trecere prin arestul Ministerului de Interne, episcopii au fost duşi la reşedinţa de vară a Patriarhiei 

Ortodoxe de la Dragoslavele, iar preoţii, profesorii şi canonicii au fost concentraţi în seminarul monahal 

al Mănăstirii Neamţ
10

. În 27 februarie 1949, atât episcopii, cât şi preoţii au fost reuniţi la Mănăstirea 

Căldăruşani
11

. 
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La 1 decembrie 1948, prin Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 358, Biserica Greco-Catolică a 

fost desfiinţată, iar toate bunurile ce aparţinuseră organizaţiilor şi instituţiilor centrale ale Bisericii Unite 

treceau în proprietatea statului
12

. Bisericile şi averea parohiilor greco-catolice au revenit parohiilor 

ortodoxe, iar pentru împărţirea bunurilor patrimoniale ale Bisericii Greco-Catolice s-a emis Hotărârea 

Consiliului de Miniştri nr. 1719 din 27 decembrie 1948
13

. Dacă, formal, Biserica Greco-Catolică încetase 

să mai existe, dispariţia sa nu era decât o iluzie, de care autorii săi vor deveni curând conştienţi.  

La sfârşitul lunii mai 1950, episcopii şi preoţii greco-catolici arestaţi în toamna anului 1948, au 

fost transferaţi de la Mănăstirea Căldăruşani la Penitenciarul Sighet Principal
14

. Ulterior, între 1950 şi 

1952 au fost aduşi la închisoarea din Sighet ierarhii şi preoţii uniţi, parte din ei judecaţi şi condamnaţi, 

alţii fiind doar reţinuţi administrativ. Faptul că în anii 1950-1955, la închisoarea din Sighet se găsea, cu 

câteva excepţii, toată conducerea Biserici Catolice din România (episcopi, vicari, canonici şi preoţi) reflectă 

gradul sporit de periculozitate reprezentat de Biserica Catolică pentru autorităţile comuniste. Au fost închişi la 

Sighet 15 episcopi catolici - titulari şi auxiliari
15

 - dintre care 10 greco-catolici (Ioan Bălan, Ioan Cherteş, Tit 

Liviu Chinezu, Ioan Dragomir, Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Ioan Ploscaru, Alexandru Rusu, Ioan 

Suciu, Alexandru Todea) şi 5 romano-catolici (Márton Áron, Boros Béla, Anton Durcovici, Augustin Pacha, 

Joseph Schubert). Alături de ei s-au aflat vicari, canonici şi un număr important de preoţi, cu toţii închişi 

pentru fidelitatea faţă de credinţa lor. 

Supravieţuitorii Sighetului amintesc de trei elemente principale care defineau viaţa din 

închisoare: foamea, frigul şi izolarea, toate acestea având drept scop lichidarea sistematică a deţinuţilor. 

De altfel, întreg regimul din penitenciar a fost conceput pentru a-i dezumaniza, umili şi batjocori pe 

deţinuţi
16

. Aceste scopuri erau urmărite atât prin regimul zilnic (muncile la care erau supuşi indiferent 
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de vârstă sau de starea sănătăţii), cât şi prin regimul alimentar sau cel sanitar. Înfriguraţi, înfometaţi, 

terorizaţi, nu atât fizic cât psihic, deţinuţii aveau de acceptat şi violenţele de limbaj, trivialităţile unor 

oameni lipsiţi de orice instrucţie, dar ajunşi şefi ai unor foşti miniştri, academicieni, ofiţeri de rang 

superior sau episcopi
17

. Supuşi mereu verificărilor neaşteptate ale gardienilor, găsiţi vinovaţi de 

încălcarea unor reguli scrise sau nescrise, deţinuţii erau închişi la „neagra”, o celulă de pedeapsă mică, 

fără ferestre, cu un lanţ în mijloc
18

. Episcopii, dar mai ales preoţii catolici
19

, fiind cei mai tineri dintre 

deţinuţi, au îndeplinit diverse munci în cadrul programului zilnic cum ar fi: măturatul pe secţie, spălatul 

rufelor deţinuţilor
20

 sau lucrul la bucătărie
21

. 

Regimul de detenţie al închisorii a fost stabilit prin directive şi ordine speciale ale Ministerului 

Afacerilor Interne, diferite de regulamentul general aplicat în alte penitenciare. Într-o notă din 14 mai 

1955, Vasile Ciolpan, comandantul penitenicarului preciza că Sighetul ,,a fost un penitenciar oarecum 

cu specific aparte şi nu s-a încadrat în legile ce sunt în vigoare, ci el s-a încadrat în politica partidului 

nostru”.
22

 Condiţiile inumane din penitenciar, adăugate vârstei înaintate a deţinuţilor, a stării de 
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sănătate precare şi lipsa asistenţei medicale au contribuit substanţial la rata ridicată a mortalităţii în 

rândul deţinuţilor
23

. 

Transferul ierarhilor şi preoţilor greco-catolici în Penitenciarul Sighet s-a făcut în cel mai 

desăvârşit secret. Documente din arhiva postului de radio ,,Europa Liberă” dezvăluie că în Occident 

circulau veşti despre întemniţarea clericilor uniţi
24

, dar nu şi despre închisoarea din Sighet, ca loc de 

detenţie
25

. În februarie 1952, conform unei ,,ştiri sigure, primite de la Bucureşti” se menţiona că 

episcopii Alexandru Rusu, Valeriu Traian Frenţiu şi Iuliu Hossu se aflau în lagăre de muncă în 

U.R.S.S., iar Ioan Bălan şi Ioan Suciu au murit în închisori, fiind amintite penitenciarele de la Văcăreşti 

şi Aiud. Un alt document, din februarie 1952, amintea decesul episcopului Valeriu Traian Frenţiu la 13 

noiembrie 1951, în realitate decedat la 12 iulie 1952, iar în martie 1952, se anunţa ca probabilă moartea 

episcopului Suciu în septembrie 1951, la Aiud, de fapt mort la Sighet, la 27 iunie 1953. Despre detenţia 

de la Sighet, prima menţiune în respectivul volum de documente datează din martie 1956, când se 

transmiteau informaţii aduse de un cetăţean italian recent eliberat dintr-o închisoare din România. 

Potrivit acestora, episcopii Iuliu Hossu, Ioan Bălan şi Alexandru Rusu au fost transferaţi de la Sighet la 

Mănăstirea Curtea de Argeş
26

.  

Dacă în Occident vestea încarcerării la Sighet a clericilor catolici a ajuns mai târziu, în oraşul de 

pe malul Tisei, circulau anumite zvonuri referitoare la categoriile de deţinuţi din penitenciar. Într-o 

sinteză a Direcţiei Regionale a Securităţii Poporului Oradea din luna decembrie 1950, referitoare la 

activitatea clandestină a preoţilor greco-catolici din Maramureş, se menţiona cazul  părintelui Gheorghe 

Moldovan din Sighet care ,,se ocupă numai cu lansări de diferite svonuri; astfel ne-a fost semnalat că 

susnumitul într-o discuţie a afirmat că în penitenciarul din Sighet sunt cei mai buni fii ai fostului 

P.N.Ţ., episcopi catolici şi generali”.
27

 

După încarcerarea elitei greco-catolice la Sighet, conducerea Securităţii era interesată să afle dacă 

„foştii episcopi greco-catolici ridicaţi pentru manifestări duşmănoase cu ocazia unificării, internaţi în 

Penitenciarul Sighet, încearcă luarea de contact cu elemente interesate din afară”, după cum se 

menţiona într-un ordin din 15 iunie 1950, semnat de colonelul Gavrilă Birtaş, şeful Direcţiei I a 
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Securităţii
28

. Responsabilitatea pentru îndeplinirea ordinului revenea ofiţerilor Direcţiei Regionale de 

Securitate Oradea, aceştia trebuind să întocmească periodic informări despre ,,starea de spirit a 

internaţilor din Penitenciarul Sighet”.
29

  

Un prim raport, semnat lt. col. Vasile Kiss şi lt. Cornel Teriteanu a fost trimis la Bucureşti în 26 

iunie 1950. Potrivit documentului, clericii uniţi erau încarceraţi „în două camere, dintre care într-una 

sunt foştii episcopi, iar în cealaltă sunt preoţi cu grade mai mici”. Se făceau câteva referi şi la starea lor 

de spirit: „La început s-au putut constata anumite nemulțumiri din cauză că au fost luaţi de la 

Mănăstirea Neamţ, unde au avut o situaţie şi un regim cu mult mai bun, însă ulterior spiritele s-au 

liniştit. Situaţia în cameră se poate categorisii în aşa fel încât o parte din locatari se roagă totată ziua, iar 

alţii discută povestind diferite călătorii ce au efectuat în viaţa lor. Se pare că celor fără de familie le 

convine chiar situaţia prezentă. Reţinuţii nu sunt siguri de localitatea în care se află în prezent, însă 

bănuiesc totuşi că se găsesc la Sighet, întrucât s-au orientat după oraşele Carei şi Baia Mare. S-au luat 

măsuri pentru acoperirea problemei cu informatori de dinăuntru și de dinafară, care până în prezent nu 

au semnalat că reținuții ar fi încercat să ia legătura cu cineva ori dinăuntru ori dinafară”.
30

 

La 17 iulie 1950, lt. Szekely E. din aparatul central al Direcţiei Generale a Securităţii Poporului 

solicita colegilor săi de la Serviciul Judeţean Maramureş „să se urmărească atent starea de spirit a 

internaților de la Sighet, după ce li se va pune la dispoziție colecția de ziare Scânteia cu articole despre 

procesul de spionaj al Nunțiaturii”.
31

 Într-o notă din 6 august 1950, ofiţerii Securităţii Oradea (lt. col. 

Vasile Chiş şi lt. maj. Cornel Teriteanu) au relatat modul în care au reacţionat ierarhii uniţi la 

încercările de influenţare a Securităţii: ,,În urma introducerii ziarelor la persoanele care se găsesc la 

Penitenciarul Sighet
32

, s-a constatat că în rândurile acestora se discută acea problemă care trata ziarul, 

în sensul că majoritatea comentează că nu ştiu ce se urmăreşte prin introducerea ziarelor la ei care sunt 

în defavoarea Bisericii catolice. Protopopul [Tit Liviu] Chinezu din Bucureşti a afirmat că este o 

relatare de ziar care nu e integrală, şi nu-şi poate face o părere până ce nu ar vedea şi partea cealaltă. 

Tot Chinezu a afirmat că nu-i vine să creadă că Nunţiatura să se fi pretat a face spionaj în favoarea 

americanilor, deoarece americanii au alte posibilităţi de a-şi procura informaţiile. Părerea 

colaboratorului este că toţi sunt catolici şi privesc cu rezervă situaţia creată cu ocazia procesului 
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Nunţiaturii
33

. Majoritatea îşi exprimă dorinţa de a scrie la familii, cerând mereu cărţi poştale pentru a-şi 

satisface aceste dorinţe”.
34

  

În perioada detenţiei de la Sighet, atât episcopii
35

, dar şi preoţii greco-catolici au fost contactaţi 

în nenumărate rânduri de autorităţi, cu propunerea de a crea o Biserică Catolică românească, care urma 

să colaboreze cu regimul comunist pe terenul reformelor sociale, fiind agreate doar existenţa unor 

„legături spirituale” cu Vaticanul
36

. Urmând exemplul episcopilor, preoţii greco-catolici închişi la 

Sighet au refuzat categoric propunerea autorităţilor de renunţare la credinţa lor în schimbul eliberării 

imediate
37

. A existat un singur caz de renunţare la religia greco-catolică, cel al vicarului episcopal de 

Timişoara, Iuliu Raţiu
38

. Încă din perioada reţinerii la Căldăruşani, părintele Raţiu şi-a exprimat 

disponibilitatea de a iniţia un dialog cu autorităţile referitor la situaţia sa şi la perspectiva unei eliberări 

condiţionate. După transferul la Sighet, demersurile sale au căpătat consistenţă, iar într-o discuţie 

purtată cu şeful Securităţii Judeţene Maramureş şi-a exprimat foarte clar disponibilitatea de a trece la 

Biserica Ortodoxă în schimbul eliberării din detenţie
39

. Din ordinul colonelului Gavrilă Birtaş, şeful 

Direcţiei a III-a a Securităţii, lt. E. Székely  s-a deplasat la Penitenciarul Sighet, la începutul lunii iulie 

1950, pentru a discuta cu părintele Raţiu
40

. În urma întâlnirii, ofiţerul poliţiei politice a întocmit, la 17 

iulie 1950, un referat în care deşi menţiona că preotul unit ,,nu se arată sincer faţă de autorităţile de stat 

şi a făcut cererea de eliberare numai din dorinţa de a ieşi din lagăr”, propunea punerea sa în libertate. 

Locotenentul considera că acest gest putea să aibă ,,un efect deprimant în rândul celorlalţi reţinuţi şi va 

zdruncina hotărârea lor la rezistenţă”.
 41

 Totodată eliberarea părintelui Raţiu putea avea ,,un deosebit 

efect propagandistic în rândul preoţilor greco-catolici rezistenţi aflaţi în libertate”.
42

 În 22 august 1950, 

lt. Székely a întocmit un nou referat, identic cu primul, la care a adăugat că eliberarea preotului unit 

,,va servi şi pentru întărirea reţelei informative”.
43

 A doua zi, raportul a primit acceptul căpitanului 

Stănescu H., după care propunerea de eliberare a fost aprobată printr-o rezoluţie trecută pe prima 
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pagină a documentului de către un personaj din conducerea Securităţii
44

. Probabil este vorba de 

colonelul Gavrilă Birtaş, şeful Direcţiei a III-a (responsabilă de activitatea informativă din 

penitenciare), întrucât acesta a coordonat demersurile Securităţii în cazul părintelui Raţiu
45

. La 15 

septembrie 1950, Iuliu Raţiu a fost eliberat din Penitenciarul Sighet
46

. 

 Modul în care preoţii greco-catolici încarceraţi la Sighet s-au raportat la gestul părintelui Raţiu, 

dar şi problemele curente cu care se confruntau clericii uniţi rezultă din două documente ale Securităţii 

redactate în cursul lunii octombrie 1950. În 18 octombrie, lt. Székely a întocmit un referat în care a 

sintetizat aspectele esenţiale ale acţiunii desfăşurate în cazul părintelui Iuliu Raţiu. Pe baza 

observaţiilor personale dobândite cu ocazia celor două vizite făcute la Sighet, ofiţerul Securităţii 

aprecia că majoritatea preoţilor greco-catolici din penitenciar nu condamnau gestul colegului lor, 

întrucât ,,mulţi din aceştia nu mai consideră trecerea la ortodoxie drept o crimă faţă de canoanele 

bisericii greco-catolice şi nici o abdicare ruşinoasă faţă de conştiinţă”.
47

 A subliniat dorinţa exprimată 

de trei dintre clericii uniţi (fără să le menţioneze numele) de a discuta cu şeful Securităţii locale, 

precizând că gestul lor exprimat în fața celorlalți „este o dovadă în plus că o bună parte din reținuți 

privesc altfel trecerea la ortodoxie decât înainte vreme”. A propus ca cererile acestora să fie studiate, 

iar în cazul în care ,,nu sunt elemente primejdioase (dacă ar fi puse în libertate), să li se dea aviz 

favorabil şi să fie trimişi la domicilii, în aceleaşi condiţiuni ca şi în cazul Raţiu”.
48

 

Propunerile sale nu au fost agreate de conducerea Securităţii, deoarece încă din 4 octombrie lt. 

col. Vasile Chiş de la Direcţia Regională Oradea a Securităţii Poporului a trimis la Bucureşti un raport 

ce contrazicea concluziile formulate de lt. Székely: „În urma punerii în libertate a protopopului Raţiu 

din Timişoara, deţinuţii rămaşi în aceeaşi cameră, au comentat plecarea lui în fel şi chip, unii spuneau 

că şi-a lepădat credinţa şi din această cauză a fost pus în libertate. În marea lor majoritate nu au 

acceptat principial gestul protopopului Raţiu. Li s-a dat posibilitatea celor rămaşi în aceeași cameră să-

și exprime individual anumite dorinți față de conducerea penitenicarului, însă până în prezent au ridicat 

doar probleme de sănătate și echipament. Problema ce frământă deținuții în acest penitenciar, este 

problema cititului, exprimându-și ori de câte ori au ocazia dorința față de conducerea penitenciarului de 

a se interveni forurilor superioare pentru a li se aproba cărți de citit şi posibilitatea de a scrie familiilor. 

                                                 
44

 În colţul din stânga sus, cu un creion albastru, a fost trecută menţiunea ,,De acord” (Ibidem, f. 313). 
45

 A se vedea Ibidem, ff. 343-345; 349-350.  
46

 Pentru drama trăită de preotul greco-catolic, considerat un ,,renegat” de o parte a clericilor uniţi rezistenţi, dar mereu 

suspicionat de ierarhii şi preoţii ortodocşi a se vedea Andrea Dobeş, „Limitele asumării identităţii religioase. Cazul 

părintelui Iuliu Raţiu”. In Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, coordonatori Cosmin Budeancă, 

Florentin Olteanu, Editura Polirom, Iași, 2015, p. 435-452.   
47

 A.C.N.S.A.S., fond Informativ, dosar 259613 vol. 4, f. 311. 
48

 Ibidem, f. 312. 



Episcopii se plâng că ei sunt deținuți aproape de 2 ani fără să fi fost cercetați și ar dori ca să vină un 

anchetator care să le facă anchete și să le constate nevinovăția. Timpul răcorindu-se, se plâng că li-e 

frig, dealtfel cu foarte mici excepții nu au flanele și îi îngrijorează apropierea iernii”.
49

 Lectura 

documentului evidenţiază foarte clar, în totală contradicţie cu părerile exprimate de lt. Székely, că 

gestul părintelui Raţiu a fost dezavuat de marea majoritate a colegilor săi
50

. După acest episod, în 

rândul clericilor greco-catolici încarceraţi la Sighet nu s-a înregistrat niciun caz de renunţare la credinţă 

în schimbul eliberării.  

La mijlocul lunii februarie 1952, cinci preoţi uniţi (Augustin Folea, Grigore Tecşa, Nicolae 

Brânzeu, Ludovic Vida şi Ioan Modovan)
51

 au fost puşi în libertate şi trimişi cu domiciliu obligatoriu în 

diverse locuri din ţară întrucât nu exista vreo bază legală a deţinerii lor. Anterior, prin Decizia M.A.I. 

nr. 64 din 30 ianuarie 1952, restul clericilor greco-catolici încarcraţi la Sighet au fost internaţi 

administrativ în ,,unitatea de muncă evidenţă specială Dunărea”
52

 pentru o perioadă ce varia între 12 şi 

24 luni
53

. 

În 19 decembrie 1952, s-a întrunit comisia Ministerului Securităţii Statului, prezidată de 

ministrul adjunct Alexandru Ion, care a discutat printre altele şi situaţia unor clerici uniţi internaţi 

administrativ la Sighet. În cazul preoţilor Gheorghe Sălăjan, Ioan Vultur şi Ioan Deliman s-a decis 

„punerea în libertate şi fixarea domiciliului obligatoriu”
54

. Totodată, având în vedere că în cursul lunii 

ianuarie 1953 urma să expire pedeapsa administrativă aplicată preoţilor Ştefan Berinde, Rafael 

Friedrich, Aurel Rusu, Iosif Vezoc, Ioan Cristea şi Leon Sârbu, membrii comisiei ,,nu au avut nimic de 

obiectat privitor la punerea lor în libertate”. Conducerea Direcţiei Coloniilor de Muncă din M.A.I. era 

însărcinată cu îndeplinirea dispoziţiilor date de comisie
55

. În prealabil, conducerea Securităţii a trimis la 

Penitenciarul din Sighet doi ofiţeri cu misiunea de a-i ancheta pe preoţii uniţi ce urmau să fie eliberaţi 

pentru ,,a stabili poziţia lor actuală”, precum şi de ,,a încerca recrutarea unora dintre ei, pentru a-i 

utiliza informativ după punerea lor în libertate”.
56

 O notă din 13 decembrie 1952, semnată de 

locotenentul S. Solomon este sugestivă pentru intransigenţa cu care preoţii greco-catolici au refuzat să 

devină informatori ai Securităţii: ,,Conform ordinului primit, ne-am deplasat la Penitenciarul Dunărea 
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din Sighet, pentru anchetarea celor 8 preoţi
57

 cu scopul de a încerca eventual recrutarea unora dintre ei, 

pentru a-i utiliza informativ după punerea lor în libertate. Din anchetarea celor 8 preoţi au rezultat 

următoarele: fără excepţie, toţi preoţii menţionaţi mai sus au adoptat aceeaşi poziţie pe care au avut-o la 

reţinerea lor, aceea de a nu recunoaşte desfiinţarea cultului greco-catolic, considerându-se mai departe 

ca depinzând de Vatican, a căror dispoziţiuni le vor asculta. Dintre toţi aceştia, 3 preoţi şi anume Vultur 

Ioan, Deliman Ioan şi Sălăgean Gheorghe, au declarat că în caz că vor fi puşi în libertate, vor continua 

să activeze clandestin pe linia cultului greco-catolic, adoptând chiar o poziţie ostilă la anchetă. Restul 

preoţilor au declarat că în caz că vor fi puşi în libertate, se vor retrage complet din preoţie şi nu vor mai 

activa în niciun fel pe linia greco-catolică, ci se vor încadra în producţie şi vor respecta legile R.P.R. 

Din cauza fanatismului lor, nu s-a putut trece la recrutarea nici unuia din cei 8 preoţi anchetaţi”.
58

 În 

finalul raportului se propunea, în cazul preoţilor Ioan Vultur, Ioan Deliman şi Gheorghe Sălăjean 

,,fixarea domiciliului obligatoriu la mănăstirea din Gherla” întrucât acolo exista posibilitatea ,,să fie 

supravegheaţi prin informatorul Anton”, în timp ce preoţii Aurel Rusu, Iosif Vezoc, Ioan Cristea, Leon 

Sârbu şi Nicolae Berinde erau propuşi pentru eliberare, urmând ca ,,imediat ce sosesc la domiciliile 

respective să se ia măsuri pentru verificarea activităţii lor”.
59

 La 11 ianuarie 1953 a fost solicitat avizul 

conducerii Ministerului Securităţii Statului în vederea eliberării celor opt preoţi greco-catolici, 

respectiv a părintelui romano-catolic Rafael Friedrich, cărora le expira pedeapsa administrativă. Se 

preciza că există aprobarea ,,comisiei M.S.S., conform procesului-verbal nr. 43/952 al şedinţei din 19 

decembrie 1952”.
60

 În cele din urmă, conducerea Ministerului Securităţii Statului nu a aprobat 

eliberarea preoţilor catolici încarceraţi la Sighet, cel mai probabil datorită intransigenţei şi a refuzului 

categoric de a colabora. Ulterior, într-o notă din 1 aprilie 1953 se menţiona că ,,din ordinul tov. 

Ministru Adjunct Pintilie Gh[eorghe], această lucrare [referitoare la preoţii uniţi - n.n.] va fi ţinută în 

evidenţă până ce se vor primi noi dispoziţii de la tov. Ministru [Alexandru Drăghici - n.n.]”.
61

 

La începutul lunii iunie 1955, în urma ordinului primit din partea generalului Ady Ladislau, 

ministrul adjunct de Interne, o comisie formată din ofiţeri ai Direcţiei a VIII-a a Securităţii şi ai  

Direcţiei Penitenciare Lagăre şi Colonii s-a deplasat la Sighet şi a verificat ilegalităţile comise de 

comandantul penitenciarului, Vasile Ciolpan. Membrii comisiei au constatat numeroase nereguli în 

activitatea desfăşurată la conducerea penitenciarului, considerându-l pe Ciolpan „necorespunzător 
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pentru funcţia ocupată”.
62

 Una dintre acuzaţiile ce i se aducea comandantului de la Sighet, privind 

gestionarea defectuoasă a obiectelor de valoare ale deţinuţilor, se va regăsi într-o formă mult mai gravă 

la ofiţerii aflaţi la conducerea Direcţiei Generale a Penitenciarelor. În timp ce Vasile Ciolpan a folosit 

în timpul unor deplasări sau delegaţii diverse obiecte de valoare ale deţinuţilor (ceasuri, stilouri, 

serviete), dar fără să aibă curajul să le însuşească definitiv, colonelul Ilie Bădică, şeful Direcţiei 

Penitenciare Lagăre şi Colonii a sustras obiectele de aur (cruci, lanţuri, inele, ceasuri) ce aparţinuseră 

episcopilor catolici decedaţi în închisoarea din Sighet. În 9 februarie 1955, Vasile Ciolpan, pe baza 

ordinului verbal primit de la şeful său, colonelul Ilie Bădică a trimis Direcţiei Generale a 

Penitenciarelor obiectele de valoare ce aparţinuseră deţinuţilor decedaţi. La 1 martie, conducerea 

Penitenciarului Sighet a primit o adresă semnată de colonelul Bădică, care confirma primirea 

obiectelor. Acestea au fost predate de şeful Direcţiei, reprezentantului Serviciului Financiar, cu 

excepţia primelor trei poziţii de pe listă. Era vorba de obiecte din aur (trei cruci cu pietre preţioase, 

două lanţuri, trei inele cu diferite pietre preţioase şi trei ceasuri din care două de buzunar şi unul de 

mână) ce aparţinuseră episcopilor catolici Ioan Suciu, Valeriu Traian Frenţiu şi Anton Durcovici, 

decedaţi în Penitenciarul Sighet
63

. Sustragerea obiectelor de valoare a fost descoperită în cursul anului 

1959, iar în urma unei anchete care s-a prelungit până în vara anului 1964
64

, colonelului Ilie Bădică, 

între timp trecut în rezervă, i s-a impus să plătească contravaloarea obiectelor de aur sustrase cu 

aproape un deceniu în urmă
65

. 

În cursul anului 1955, în condiţiile pregătirii şi desfăşurării Conferinţei de la Geneva de la 

mijlocul lunii iulie, autorităţile comuniste de la Bucureşti au decis să adopte câteva măsuri de relaxare 

în cadrul sistemului penitenciar
66

. Eliberările unor deţinuţi politici închişi la Sighet, transferul altora şi 

reprofilarea penitenciarului în vara anului 1955, trebuie privite în contextul măsurilor de bunăvoinţă ale 

regimului, menite a destinde relaţiile cu Occidentul. 

La începutul lunii ianuarie 1955, cei trei episcopi greco-catolici rămaşi în viaţă (Iuliu Hossu, 

Alexandru Rusu şi Ioan Bălan) au fost transferaţi la Bucureşti pentru a fi supuşi unor tratamente 
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medicale
67

. Internaţi la Sanatoriul Gerota
68

, la 2 februarie 1955 au fost mutaţi într-o rezervă a Spitalului 

Floreasca. În luna mai 1955 li s-a fixat domiciliu obligatoriu la Curtea de Argeş, iar apoi au fost 

despărţiţi la diverse mănăstiri ortodoxe (Ciorogârla, Căldăruşani, Cocoş) pentru a fi ţinuţi departe de 

credincioşi
69

. 

În cursul lunilor martie-aprilie 1955, preoţii uniţi încarceraţi la Sighet au fost mutaţi în diverse 

penitenciare din ţară. Cei care aveau condamnări judecătoreşti au fost transferaţi la închisoarea din 

Râmnicu Sărat, în timp ce alţii, nefiind condamnaţi, iar internările administrative le-au expirat, au fost 

mutaţi în diverse penitenciare (Codlea, Timişoara, Oradea). După o scurtă perioadă de cercetări, 

majoritatea au fost eliberaţi
70

.  

Interesul Securităţii pentru activitatea clandestină greco-catolică nu a dispărut niciodată în 

timpul regimului comunist, iar supravegherea a devenit tot mai greu de evitat. În cazurile cele mai 

fericite, unii preoţi au putut să-şi păstreze libertatea, camuflându-şi cu grijă trecutul şi apartenenţa 

religioasă, alegându-şi o meserie „mai puţin bătătoare la ochi”
71

 pentru a putea oficia, în calitate de 

preoţi ai cultului, în casele enoriaşilor cei mai fideli şi de încredere
72

. În anii ce au urmat detenţiei de la 

Sighet, majoritatea clericilor uniţi s-au angajat la diverse instituţii, în poziţii mult inferioare pregătirii 

lor
73

. În cazul multora dintre ei calvarul închisorilor comuniste a continuat odată cu o nouă arestare, 

urmată de privaţiunile domiciliului obligatoriu. 
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 În profida numeroaselor greutăţilor materiale îndurate, a tracasărilor la care au fost supuşi din 

partea autorităţilor şi a unei atente supravegheri a Securităţii, preoţii greco-catolici au rămaşi fideli 

credinţei lor.    
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