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Episcopul Anton Durcovici în Penitenciarul Sighet Principal  

 

 

În contextul consolidării noului regim instaurat la 6 martie 1945, biserica nu putea să 

rămână în afara procesului de comunizare. Având o structură centralizată, subordonată Sfântului 

Scaun, Biserica Catolică din România a reprezentat o problemă importantă pentru regimul 

comunist, care a încercat înlocuirea controlului de la Vatican cu cel de la Bucureşti.
1
 De-a 

lungul perioadei comuniste, Biserica Romano-Catolică a avut un statut de biserică tolerată, 

dar nerecunoscută oficial, în care statul nu a putut să-şi impună propria autoritate.
2
 Cu toate 

acestea, ierarhii şi clericii cu prestigiu şi influenţă în rândul credincioşilor, dar care îşi 

manifestau deschis sentimentele ostile faţă de noul regim, nu au scăpat de persecuţiile 

autorităţilor comuniste, concretizate prin numeroase condamnări, ani lungi de temniţă, urmate 

de o atentă supraveghere a Securităţii.
3
 Faptul că, în anii `50 ai secolului trecut, la închisoarea 

din Sighet se găsea, cu câteva excepţii, conducerea Biserici Catolice din România (episcopi, 

vicari, canonici şi preoţi), reflectă gradul sporit de periculozitate reprezentat de cultul catolic  

pentru autorităţile comuniste. Au fost închişi la Sighet 15 episcopi catolici, titulari şi auxiliari 

(consacraţi în clandestinitate), 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, Adalbert Boros, 

Anton Durcovici, Augustin Pacha, Josheph Schubert).  

Schiţând valul de represiune anticatolică de la sfârşitul deceniului patru, perioadă 

corespunzătoare ultimilor ani ai vieţii şi activităţii episcopului Anton Durcovici, demersul 

nostru, bazat pe bibliografia de specialitate, documente de arhivă şi mărturiile foştilor colegi 

de detenţie, doreşte să contureze imaginea locului şi a împrejurărilor în care s-a produs 

martirajul episcopului romano-catolic de Iaşi în Penitenciarul din Sighet.  

 Dacă, în perioada 1945-1947, Biserica Romano-Catolică a fost tratată cu anumite 

menajamente de către autorităţi, acestea limitându-se la şicanarea recunoaşterii alegerii unor 

ierarhi (cazul episcopului Anton Durcovici) sau la primirea scrisorii de acreditare a noului 

Nunţiu Apostolic, în persoana lui Gerald Patrick O’Hara
4
, măsurile legislative adoptate în cursul 

anului 1948 au dus la slăbirea organizatorică a catolicismului, prin lichidarea libertăţii bisericii 

şi diminuarea prezenţei acesteia în spaţiul public.
5
 La sfârşitul anului 1948 din întreg 

episcopatul latin îşi puteau exercita prerogativele doar Márton Áron şi Anton Durcovici.
6
 Actele 

normative adoptate de regimul comunist, situau Biserica Romano-Catolică în afara legii, 

conducerii cultului solicitându-i-se elaborarea unui statut de organizare şi funcţionare, ce urma 

                                                 
1
 Jozsef Márton, Arhidieceza de Alba Iulia între anii 1948-1989, în ,,Biserica Romano-Catolică din România în 
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4
 Pentru detalii privind raportul dintre stat şi Biserica Romano-Catolică după 1945 a se vedea Dănuţ Doboş, 
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6
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să fie aprobat de autorităţi.
7
 Episcopilor Anton Durcovici şi Márton Áron

8
 le-a revenit misiunea 

redactării unui statut.
9
 După ce, din cele 46 de articole a unui prim proiect de statut, depus la 

Ministerul Cultelor în 4 noiembrie 1948, doar trei au fost acceptate,
10

 ambii episcopi au respins 

cu fermitate redactarea statului Bisericii Romano-Catolice într-o formulă convenabilă 

autorităţilor.
11

 

Manifestându-şi public opoziţia în faţa încercărilor autorităţilor comuniste de a-şi 

impune controlul asupra Bisericii Romano-Catolice, arestarea episcopilor Márton Áron şi 

Anton Durcovici era iminentă.
12

 După ce, în discursul rostit la congresul Partidului 

Muncitoresc Român din 21 februarie 1948, Gheroghe Gheorghiu-Dej remarca că ,,Biserica 

Catolică este singurul obstacol organizat în drumul instaurării definitive a democraţiei 

populare în România”,
13

 arestările ierarhilor catolici din 1949 trebuie văzute în contextul 

discuţiilor purtate în cadrul Secretariatului C.C. al P.M.R. din 16 mai 1949. Cu acest prilej,  

ministrul de Interne, Teohari Georgescu  se pronunţa pentru continuarea „încurajării tendinţei 

antipapale în rândul preoţilor catolici” şi pentru infiltrarea preoţimii cu agenţi ai Securităţii,
14

 

Gheorghiu-Dej îndemna la intransigenţă faţă de ierarhii romano-catolici, subliniind că 

Securitatea trebuia să contribuie la ,,izolarea vârfurilor clerului de restul preoţilor şi 

enoriaşilor”, iar pentru a da planului de compromitere o coloratură politică, propunea găsirea 

unor false dovezi care să demonstreze că liderii catolici primesc „instrucţiuni din partea unor 

cercuri străine duşmănoase”.
15

 În acest context, la mijlocul anului 1949, ultimii doi episcopi 

catolici recunoscuţi de regimul comunist, aflaţi în libertate, au fost arestaţi: Márton Áron la 21 

iunie 1949
16

, iar Anton Durcovici la 26 iunie 1949.  

                                                 
7
 În baza Legii Cultelor din 4 august 1948, în maxim 3 luni de la data publicării legii, fiecare confesiune trebuia să 

prezinte Ministerului Cultelor pentru aprobare propriul statut de organizare şi funcţionare. Primul statut aprobat 

prin acest mecanism a fost cel al Bisericii Ortodoxe, la 23 februarie 1949. 
8
 Principiile esenţiale ale raportului dintre stat şi biserică au fost astfel definite de episcopul Márton Áron: 

,,Drepturile statului îşi găsesc rădăcina în legile divine, statul neavând dreptul să treacă peste legile divine. 

Biserica are dreptul şi competenţa să aprecieze în cazurile concrete dacă statul prin anumite legi ale sale şi-a 

depăşit sau nu drepturile. În numele Bisericii universale vorbeşte Papa de la Roma, iar în numele diecezei 

vorbeşte episcopul. Legile statului, în general, sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii care trebuie să le respecte. 

Dacă ele lovesc legile divine în mod atât de puternic încât Biserica romano-catolică este silită, conform 

dogmelor şi canoanelor sale să oprească supunerea, cetăţenii nu sunt obligaţi să respecte aceste legi ale statului. 

Biserica romano-catolică recurge la acest mijloc numai în cazuri grave şi numai atunci când statul nu este dispus 

să revină asupra măsurilor luate şi care contravin legilor divine” (Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii, în continuare A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 254, vol. 3, f. 26).  
9
 Statutul se referea atât la ritul latin cât şi la cel bizantin. A se vedea documentul integral la Ovidiu Bozgan, 

Cronica unui eşec…, pp. 396-404.   
10

 Jozsef Márton, op. cit., loc.cit, p. 15.  
11

 Episcopul Anton Durcovici prevedea „dificultăţile pentru aprobarea acestui Statut şi încercările la care 

eventual vor fi supuse Biserica şi credincioşii catolici” (pentru detalii a se vedea, Anton Durcovici, „Nu sunt de 

acord”. Declaraţii din arestul Securităţii Bucureşti (1950), ediţie îngrijită şi prefaţă de pr. dr. Wilhelm Dancă, 

Iaşi, Editura Sapientia, 2011, p. 55).  
12

 O altă încercare a autorităţilor de anihilare a acţiunilor clerului romano-catolic s-a concretizat printr-o decizie a 

Ministerului Cultelor din 1 februarie 1949 prin care episcopilor Anton Durcovici şi Màrton Áron, alături de 

aproximativ 130 de preoţi, li s-a retras salarizarea de la bugetul statutului pentru atitudine „antidemocratică” 

(Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948-1950: transformări 

instituţionale, Bucureşti, Editura All, 2005, p. 426). 
13

 Apud Jozsef Márton, op.cit., loc.cit., p. 9. 
14

 Liderul comunist Ana Pauker sugera ca arestările să se facă „pe baza unor infracţiuni de drept comun pe care 

popii catolici le săvârşesc, cum ar fi traficul de valută” (***, Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale 

Secretariatului Comitetului Central al PMR 1949, vol. II. Editori Camelia Moraru, Laura Neagu, Constantin 

Moraru, Constantin Neagu, Claudiu Dincă, Ioana Zamfir, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2003, pp. 

263 şi urm.) 
15

 Ibidem. 
16

 Episcopul Márton Áron (n. 28 august 1896, Sândominic Ciuc – d. 29 septembrie 1980, Alba Iulia) a fost 

condamnat prin sentinţa Tribunalului Militar Bucureşti nr. 1165 din 30 iulie 1951 la muncă silnică pe viaţă pentru „înaltă 
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Părintele Rafael Friedrich
17

, aflat alături de episcopul Durcovici în mometul arestării, 

într-o declaraţie din timpul anchetei, notează împrejurările reţinerii: „În ziua de 24 iunie, m-a 

rugat să mă păstrez liber de funcţii parohiale duminicale pentru duminica 26 iunie, ca să pot 

merge cu el în satul Popeşti – Leordeni (Ilfov), unde dânsul trebuia să dea Taina Sfântului Mir 

şi avea nevoie de mine, aceste funcţii religioase fiind mai ample şi cerând un număr mai mare 

de preoţi ajutori. Pe acest drum, spre Popeşti-Leordeni, am fost ridicat cu Excelenţa Sa, în 

ziua de 26 iunie 1949”.
18

 

 Imediat după reţinere, episcopul de Iaşi a fost depus în arestul Ministerului de Interne, 

perioadă în care a fost supus unei anchete intense, dând dovadă de o remarcabilă intransigenţă 

în susţinerea principiilor sale.
19

 În cursul lunii iunie 1950 a fost mutat la Penitenciarul Jilava, iar la 

18 septembrie 1951, transferat la Penitenciarul Sighet Principal.
20

  

Fiind o închisoare de nivel judeţean, cu o capacitate de ,,cazare” relativ modestă, 

comparativ cu alte spaţii de detenţie cum ar fi Gherla sau Aiudul, penitenciarul din Sighet a 

fost transformat la începutul lunii mai 1950, într-o unitate cu un regim special, denumită în 

limbajul codificat al Ministerului de Interne ,,colonia de muncă Dunărea”. Pentru mai bine de 

cinci ani, până în iulie 1955, caracterul penitenciarului s-a modificat radical, devenind un loc 

de recluziune exclusiv politic, în care a fost întemniţată o parte importantă a fostei elite 

politice, culturale şi religioase a României interbelice.
21

 Însuşi comandantul penitenciarului, 

lt. maj. Vasile Ciolpan
22

, preciza într-o declaraţie din 14 mai 1955 că ,,Penitenciarul Principal 

Sighet a fost un penitenciar cu un specific oarecum aparte, care nu s-a încadrat în legile ce 

sunt în vigoare, ci s-a încadrat în politica partidului nostru”.
23

  

                                                                                                                                                         
trădare”. Încarcerat la penitenciarele Jilava şi Aiud, la 20 septembrie 1951 a fost transferat la închisoarea din Sighet, fiind 

eliberat în ianuarie 1955. În iunie 1957 i s-a stabilit domiciliu obligatoriu pentru 36 luni la reşedinţa episcopală din Alba 

Iulia, pedeapsa fiind majorată succesiv cu 60, 12, respectiv 24 luni. La 22 noiembrie 1967, din ordinul gen. Emil 

Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Stat i s-au ridicat restricţiile domiciliare. Din momentul eliberării, urmărit în 

permanenţă de Securitate a rămas fidel credinţei şi ierarhiei bisericeşti.  
17

 Pentru amănunte privind biografia sa a se vedea, Andrea Dobes, Părintele Rafael Friedrich (1914-1969). 

Portret de dosar, în „Pro Memoria. Revistă de istorie ecleziastică”, nr. 9/2010, Editura ARCB, pp. 203-217.  
18

 Dănuţ Doboş, Anton Despinescu, Episcopul Anton Durcovici. O viaţă închinată lui Dumnezeu şi Bisericii, 

Iaşi, Editura Sapientia, 2002, p. 137. Într-o notă a Securităţii din 1 iulie 1949 se menţiona: „Printre credincioşi 

circulă zvonul că episcopul Anton Durcovici a fost arestat la Bucureşti în ziua de 26 iunie a.c. şi că vestea a fost 

transmisă şi de Radio Londra” (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 1675, f. 47). 
19

 Declaraţiile episcopului Anton Durcovici din perioada anchetei, scrise în intervalul 29 martie - 18 mai 1950, 

au fost publicate de pr. dr. Wilhelm Dancă, în Anton Durcovici, Nu sunt de acord…., pp. 37-98. 
20

  Dănuţ Doboş, Anton Despinescu, op.cit., pp. 136-149. 
21

 Andrea Dobeş, Reprimarea elitelor. Colonia „Dunărea” Sighet (1950-1955), Sighet, Editura Valea Verde, 

2010. 
22

 Vasile Ciolpan, născut la Viseul de Jos, judeţul Maramureş a absolvit trei clase primare, după care şi-a ajutat 

părinţii în gospodărie. Până în anii celui de-al doilea război mondial a lucrat ca muncitor forestier la diferite 

exploatări din ţară. În luna martie 1944 a fost înrolat în armata maghiară, în Batalionul 12 Vânători de Munte, 

luptând pe Frontul de Est, în zona Colomeea din Ucraina. La 23 iulie 1944 a fost luat prizonier de armata 

sovietică şi dus în lagărul 100/i din localitatea Novozaporoje. În timp ce era în lagăr, la 8 aprilie 1945, s-a înscris 

în Divizia ,,Horea, Cloşca şi Crişan”, cu care s-a întors în ţară, în octombrie 1945, fiind lăsat la vatră în februarie 

1946. În primăvara anului 1947 s-a angajat pe şantierul Salva-Vişeu, iar după absolvirea Şcolii de partid de trei 

luni de la Baia Mare a fost numit secretar cu propaganda în zona natală. La începutul anului 1949 a fost angajat 

,,educator politic” la Penitenciarul Sighet. După absolvirea unui curs de pregătire profesională desfăşurat la 

Penitenciarul Jilava în luna aprilie 1950, a fost numit, începând de la 1 mai 1950 director al Penitenciarului 

Sighet. La 1 iulie 1951 a devenit cadru militar, primind gradul de locotenent. În urma mai multor anchete, la 31 

august 1955 a fost trecut în rezervă şi trimis în judecată fiind învinuit de ,,abuz şi neglijenţă în serviciu”. La 27 

aprilie 1956, Procuratura Militară Cluj a hotărât clasarea dosarului întrucât ,,din ancheta efectuată nu rezultă o 

lipsă reală cu privire la obiectele personale din pachetele deţinuţilor, iar cei interesaţi [adică deţinuţii !!!] nu au 

reclamat acest fapt” (Arhiva Adiministraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în continuare A.A.N.P., Fond Cadre, 

dosar 1302, nepaginat). După trecerea în rezervă a lucrat la un centru de colectare a laptelui, la Sfatul Popular 

Raional Sighet şi la Centrul raional de cinematografie. A murit în luna aprilie 2004, la vârsta de 84 de ani. 
23

 Ibidem, Fond Secretariat, dosar 1/1955, vol. 2, nepaginat. 
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Dacă în cazul foştilor demnitari s-a constatat că la închisoarea din Sighet a fost 

concentrată elita politică românească interbelică, aprecierea rămâne valabilă şi pentru cea de a 

doua mare categorie a deţinuţilor din penitenciar: ierarhii şi preoţii Bisericii Catolice din România. 

Un anchetator sosit de la Bucureşti
24

 i-a replicat episcopului greco-catolic Ioan Ploscaru: „Vă 

luăm vârfurile!”
25

 Într-adevăr, la Sighet au fost aduse vârfurile ecleziastice ale celor două rituri 

catolice din România. Se poate remarca caracterul sistematic al acţiunii de arestare, ca urmare 

a unui plan unitar, conceput la vârful piramidei politico-represive. În cazul clericilor uniţi, 

arestările se produc simultan, în locuri diferite din ţară, după care urmează concentrarea lor la 

Ministerul de Interne, internarea în mănăstirile ortodoxe şi transferul la Sighet. Majoritatea au 

fost aduşi în cursul anului 1950, în lunile mai
26

 şi octombrie.
27

 În anii 1951 şi 1952 au fost 

transferaţi la penitenciarul din Sighet ierarhi şi preoţi condamnaţi, dar şi câţiva clerici reţinuţi 

administrativ.
28

 

                                                 
24

 Este vorba de torţionarul Gheorghe Enoiu, născut la 4 noiembrie 1927 în satul Măniceşti, comuna Băiculeşti, 

judeţul Argeş. Tipograf zeţar, membru al Partidului Comunist din decembrie 1945, a intrat în Securitate în 

august 1949 la recomandarea partidului. Ajuns colonel de Securitate, a fost şeful Direcţiei de Anchete Penale 

între anii 1963 şi 1967, unde anterior a deţinut succesiv funcţiile de lucrător operativ (anchetator), şef birou, 

locţiitor şef serviciu, şef serviciu, locţiitor al directorului şi director al acestei direcţii. Încă din primii ani de 

activitate, ca urmare a rezultatelor obţinute în anchete, a primit funcţii de control şi de îndrumare a activităţii 

anchetatorilor în „problema culte”, atât din direcţia centrală, cât şi din direcţiile regionale. Ca anchetator de 

securitate a participat la ancheta ,,lotului Vasile Luca”, a studenţilor arestaţi după Revoluţia maghiară din 

octombrie 1956, a celor implicaţi în Jaful Băncii de Stat al RPR din iunie 1959. Metoda lui favorită de anchetă 

era lovirea deţinuţilor cu pumnii şi picioarele, mai ales în cap, până când aceştia recunoşteau faptele ce le erau 

imputate. În 1967, în timpul cercetărilor întreprinse de Comisia de partid pentru investigarea abuzurilor din 

perioada lui Gheorghiu-Dej, Enoiu a fost îndepărtat de la conducerea Direcţiei de Anchete Penale şi trecut la 

dispoziţia Ministerului de Interne, deoarece a întrebuinţat ,,în munca de anchetă” mijloace nepermise ca 

„presiuni fizice şi morale”. La 30 martie 1968, a fost trecut în rezervă cu drept de pensie, pentru ca, la 23 

noiembrie 1968, să fie rechemat în rândurile cadrelor active ale Consiliului Securităţii Statului şi numit în funcţia 

de şef al Serviciului II din Direcţia de Anchete Penale. În documentele disponibile, la această dată, Enoiu este 

menţionat ca ofiţer de Securitate până în decembrie 1989. După revoluţie a lucrat ca jurist la o firmă din Baia 

Mare, iar ulterior ca jurist la Aeroportul Otopeni până în anul 1997, când s-a pensionat. 

(http://www.iiccr.ro/ro/evenimente/cine_a_fost_gheorghe_enoiu/, accesat 23 mai 2011) 
25

 Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, Timişoara, Editura Signata, 1994, p. 197. 
26

 Din documentele de arhivă ale penitenciarului rezultă că primul lot al episcopilor şi preoţilor greco-catolici a 

fost trimis la Penitenciarului Sighet pe baza unui ordin al Direcţiei Generale a Securităţii Poporului din 24 mai 

1950. Era vorba de Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Tit Liviu Chinezu, Nicolae 

Brânzeu, Gheorghe Bob, Ludovic Vida, Ioan Moldovan, Augustin Folea, Coriolan Tămâian, Iosif Vezoc, Ioan 

Chertes, Iuliu Raţiu, Ioan Cristea, Leon Sârbu, Grigore Tecşa, Sergiu [Eugen] Popa, Alexandru Olteanu, 

Gheorghe Sălăjan, Ioan Deliman, Ioan Vultur, Aurel Rusu, Alexandru Raţiu, Ştefan Berinde” (Arhiva 

Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, în continuare A.M.V.C.R., Fond Penitenciarul 

Principal Sighet, dosar 4, ff. 54-68).  
27

 La 26 octombrie 1950, Vasile Ciolpan, directorul închisorii, raporta conducerii D.G.S.P. primirea unui nou lot 

de ierarhi şi preoţi catolici: Ioan Suciu, Rafael Haag, Ion Ploscaru, Ion Raţă-Tarcisius şi Constantin Bogdanfi 

(Ibidem, f. 72). 
28

 Este vorba de episcopii şi preoţii romano-catolici, acuzaţi de ,,spionaj” şi ,,trădare de ţară”, condamnaţi în 

,,procesul Nunţiaturii” (10-17 septembrie 1951) sau în procesul lotului ,,Leluţiu-Dragomir” (18 aprilie 1952). 

Din primul lot au ajuns la Sighet episcopii Augustin Pacha, Iosif Schubert, Adalbert Boros, alături de preoţii 

Ioan Heber şi Iosif Waltner (***, Episcopul, Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva ,,spionilor 

Vaticanului” din România, ediţie îngrijită de William Totok, Iaşi, Editura Polirom, 2009, pp. 15-16, 83). Din cel 

de al doilea lot au fost încarceraţi la Sighet, părintele Aurel Leluţiu şi episcopul Ioan Dragomir. Tot atunci au 

fost condamnaţi şi trimişi ulterior la Sighet preoţii Boga Alajos, Ştefan Tătaru şi Rafael Haag, alături de 

episcopii Ion Ploscaru şi Alexandru Todea (Gabriel Catalan, Prigoana anticatolică în România între 1949-1953. 

Arestări şi procese ale unor clerici şi credincioşi în ,,Analele Sighet 7: Anii 1949-1953. Mecanismele terorii”, 

editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1999, pp. 118-124). 

http://www.iiccr.ro/ro/evenimente/cine_a_fost_gheorghe_enoiu/
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 La 17 septembrie 1951 episcopul Anton Durcovici a fost trimis la Penitenciarul 

Sighet,
29

 cu menţiunea că poate fi încarcerat la comun.
30

 Ajuns în seara de 18 septembrie, 

primirea a fost confirmată conducerii Direcţiei Generale a Securităţii a doua zi.
31

 A fost 

încarcerat în celula 44, de la etajul I, împreună cu monseniorul Boga Alajos, protopopul 

romano-catolic de Braşov, Vasvári Aladár, fostul subsecretar de stat pentru românizare în 

guvernul Antonescu, Eugen Zwidenek şi părintele iezuit Otto Canisius Farenkopf 
32

. Niciunul 

dintre ei nu era condamnat, fiind depuşi în penitenciar pentru a fi ,,la dispoziţia Securităţii”.
33

  

 Părintele Farenkopf a evocat într-un manuscris
34

 câteva aspecte referitoare la perioada 

petrecută alături de episcopul Durcovici în celula penitenciarului din Sighet: „Câte cinci am 

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

recreare. Excelenţa Sa Episcopul Anton Durkowicz ne-a ţinut cursuri de filozofie şi de 

teologie. A fost o delectare când el a propus, cu mintea sa clară şi inima sa caldă, adevărurile 

credinţei.
35

 În luna octombrie, luna Sfântului Rozariu, toţi cinci am ţinut exerciţii spirituale. În 

fiecare zi eu am predat câte trei meditaţii. Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat şi ne-a pregătit 

o mare surpriză. Părintele Vasvári l-a visat într-o zi pe fostul Sfânt Părinte Pius al X-lea. 

Fiindcă acest Papă lucrase atâta ca credincioşii să primească des sfânta cuminecătură, Parohul 

din Braşov are speranţa că Dumnezeu, prin mijlocirea slugii sale credincioase, să ne 

împlinească dorinţa de a celebra o dată Sfânta Liturghie. În acest scop a făcut o novenă. În 

ultima zi a novenei a venit o comisie din Bucureşti şi a permis ca Monseniorul Durkowicz, 

grav bolnav, să primească o sticluţă cu vin tonic. Am examinat eticheta şi scria că, pe lângă 

alte elemente, 70% era vin natural, adică materia valabilă şi permisă în împrejurările noastre. 

Am celebrat şase Sfinte Liturghii, dar ca în catacombe, în ascuns, cu frica de a nu fi cumva 

deranjaţi. Nu haine preoţeşti, ci haina deţinuţilor. Fără carte. Altarul era un pat. În celulă n-a 

fost nici masă, nici scaun. Antimisul, o batistă. Potirul, o cană. Discul, o lingură. În loc de 

ostie, pâine de toate zilele. Dumnezeule, îţi mulţumim fiindcă, prin mijlocirea Sfântului Pius 

al X-lea, ne-ai făcut această bucurie. Pentru Monseniorul Durkowicz aceste Sfinte Liturghii 

erau chiar viaticul”.
36

  

  Regimul de detenţie în închisoarea din Sighet a fost definit de trei elemente esenţiale: 

foamea, frigul şi izolarea. Într-o apreciere generală privind condiţiile de viaţă din penitenciar, 

foştii deţinuţi considerau foamea drept „cel mai mare chin al temniţei”.
37

 Părintele Ioan 

Ploscaru menţionează în memoriile sale că în timpul măturatului pe coridor a reuşit să-l 

întrebe de câteva ori pe episcopul Durcovici, „bolnav de stomac”, cum se simte. Întotdeauna a 

                                                 
29

 La 10 septembrie 1951, conducerea D.G.S.S. solicita Direcţiei a IV-a să pună la dispoziţie „delegaţii necesari, 

care să transporte un număr de patru reţinuţi [Anton Durcovici, Boga Alajos, Eugen Zwiedenek, Vasvári Aladàr] 

de la D.G.S.S. la Regiunea M.A.I. Baia Mare” (A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 14541, f. 3). Mijloacele de 

transport urmau să fie astfel alese încât „să se ţină seama de faptul că transportul lor la locul respectiv, trebuie 

făcut în condiţiuni cât se poate de discrete” (Ibidem.) 
30

 Ibidem, f. 5.  
31

 Ibidem, dosar 6962, vol. 5, f. 8.  
32

 Idem, Fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 44. 
33

 Arhiva Penitenciarului Baia Mare, în continuare A.P.B.M.,  Fond Penitenciar Sighet Principal, neprelucrat. 
34

 În perioada 1954-1955, părintele Farrenkopf a redactat manuscrisul „Însemnări din lupta Bisericii Catolice 

împotriva comunismului”, confiscat de Securitate. Pentru amănunte a se vedea A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 

16671, vol. 1, ff. 244-289. 
35

 Părintele Farenkopf aminteşte că la Sighet, episcopul Durcovici, ,,acest suflet nobil înflăcărat de un mare zel 

apostolic”, vorbea de planurile sale de viitor: „Să primim preoţi buni şi pregătiţi, să introducem în seminar un an 

de noviciat, cum este în mănăstire, cu exerciţii spirituale de o lună. Pentru adâncirea religioasă să deschidem 

două case de exerciţii spirituale, una la Călugăra, pentru bărbaţi, şi una la Hălăuceşti, pentru femei. La Săbăoani, 

cu biserica sa mare, poate fi un loc de pelerinaj în cinstea Inimii Neprihănite. În ziua de 22 august să fie 

organizate pelerinaje din toată Moldova” (Ibidem, f. 267). 
36

 Ibidem, f. 267v.  
37

 Ioan Ploscaru, op. cit., p. 182. 
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primit acelaşi răspuns: „Mor de foame. Nu pot mânca nimic din ce îmi dau aici”.
38

 Este 

evident că problemele sale de sănătate au fost considerabil agravate din cauza alimentaţiei 

total neindicate afecţiunilor de care suferea. 

 Datorită caracterului special al închisorii, bazat pe un regim de izolare totală, 

episcopul Anton Durcovici, alături de colegii de suferinţă, a fost lipsit de posibilitatea vreunui 

tratament medical de specialitate. Dincolo de orice alte consideraţii referitoare la 

profesionalismului personalului sanitar şi al calităţii „actului medical” este evidentă lipsa unei 

minime preocupări pentru îngrijirea deţinuţilor bolnavi.
39

  

 Înfriguraţi, înfometaţi, terorizaţi, nu atât fizic cât psihic, deţinuţii aveau de acceptat şi 

violenţele de limbaj, trivialităţile unor oameni lipsiţi de orice instrucţie, dar deveniţi şefi ai 

unor episcopi, vicari, preoţi, foşti miniştri, academicieni sau ofiţeri de rang superior. Structura 

de personal a penitenciarului, a cunoscut o permanentă schimbare, mai ales în cazul 

gardienilor, rare fiind situaţiile în care aceştia au rămas în funcţie de la mijlocul anului 1950 

până în luna iulie 1955. Pe baza documentelor de arhivă am întocmit o listă conţinând numele 

angajaţilor penitenciarului în intervalul septembrie – decembrie 1951, perioadă ce se 

suprapune prezenţei episcopului în temniţa sigheteană. Erau oameni aduşi din diverse zone ale 

ţării, proveniţi din familii sărace din mediu rural, cu o educaţie precară, angajaţi în cadrul 

Direcţiei Generale a Penitenciarelor în anii 1949-1950.
40

 

 Regimul de detenţie de la Sighet a fost stabilit prin directive şi ordine speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne, diferite de regulamentul general aplicat în alte penitenciare. 

Deţinuţii politici de la Sighet au pierdut orice contact cu exteriorul, întrucât nu a existat 

posibilitatea comunicării cu cei rămaşi acasă prin intermediul vorbitorului, pachetelor sau a 

scrisorilor. Încarcerarea ierarhilor şi preoţilor catolici la Sighet s-a făcut în secret, încât, 

pentru mai bine de doi ani, Vaticanul nu a intrat în posesia unor informaţii certe cu privire la 

destinul acestora. Documente provenite din arhiva postului de radio ,,Europa Liberă”, 

relatează faptul că, în februarie 1952, potrivit unei ,,ştiri sigure, primite de la Bucureşti”, 

episcopii Alexandru Cisar, Alexandru Rusu, Valeriu Traian Frenţiu, Anton Durcovici şi Iuliu 

Hossu se aflau în lagăre de muncă în URSS, Augustin Pacha se afla într-o colonie de muncă 

de la Canal, iar Ioan Bălan, Márton Áron, János Sheffler şi Ioan Suciu au murit în închisori, 

fiind amintite penitenciarele de la Văcăreşti şi Aiud.
41

  

                                                 
38

 Ibidem, p. 211. 
39

 Pentru a defini regimul sanitar din penitenciarul Sighet în anii `50 este elocventă fraza repetată mereu de 

doctorul Iosif Lungu, medicul consultant al închisorii: „Medicamentele sunt inutile, să lăsăm natura să lucreze” 

(Alexandru Raţiu, Biserica furată, Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 1994, p. 40). 
40

 Lista cuprinde persoanele identificate până în acest moment al cercetării: lt.maj. Ciolpan Vasile, comandantul 

unităţii (mai 1950-iunie 1955), Borca Gheorghe, contabil (25 iunie 1950-1 august 1954), Lungu Iosif, medicul 

penitenciarului (1 mai 1950-1 iulie 1955), subofiţerii (gardienii) ce asigurau paza interioară: Agafiu Gheorghe 

(15 iulie 1950-noiembrie 1951); Arba Petre (1 februarie 1950-15 februarie 1952); Boca Nicodim (mai 1950-15 

ianuarie 1952); Codrea (Ioan) Gheorghe (20 noiembrie 1950-25 octombrie 1951); Codrea (Vasile) Gheorghe (1 

iulie 1951-19 octombrie 1951); Colder Vasile (10 septembrie 1951-?); Cornea Ioan (din 1 mai 1950  şef de secţie 

- octombrie 1951); Costin Vasile (în anul 1951 a fost secretarul organizaţiei de partid din penitenciar); Danciu 

Miron (1 aprilie 1951-1 ianuarie 1952); Hriţuleac Ioan (15 octombrie 1951-5 decembrie 1951); Laviţă Dumitru 

(9 iulie 1951-1 august 1953); Lucian Ion (10 aprilie 1951-10 mai 1958); Maxim Aurel (?-februarie 1952); 

Petrovai Gheorghe (?-15 februarie 1952); Pop Gavrilă (1 octombrie 1950-31 ianuarie 1958); Pop Vasile (1 

octombrie 1950-1 august 1967); Puşcaş Patriciu (1 iulie 1950-3 aprilie 1952); Rusneac Mihai, oficiantul sanitar 

al penitenciarului (20 mai 1950-31 iulie 1958); Sas Ioan (8 februarie 1951-1 ianuarie 1952); Smuter Anton (25 

octombrie 1951-1 noiembrie 1955); Şerban Iulius Victor (mai 1950-15 iunie 1954); Tivadar Teodor (6 iulie 

1951-15 mai 1954); Ungur Alexandru (mai 1950-19 noiembrie 1951); Vereş Mihail (1 iulie 1950-30 iunie 1956). 

Pentru amănunte, a se vedea Andrea Dobeş, Personalul administrativ al Penitenciarului Sighet. Profiluri umane, 

în „Anuarul Institutului de Istorie <<George Bariţiu>>”, Series Historica, XLVI, 2007, pp. 401-432. 
41

 Ioan-Marius Bucur, Lavinia Stan, op. cit., pp. 47-50; 134-135. Cu excepţia episcopilor Alexandru Theodor 

Cisar şi János Sheffler, aflaţi în domiciliu obligatoriu, şi a episcopului Anton Durcovici care decedase în 

decembrie 1951, toţi episcopii amintiţi erau încarceraţi la Sighet. 
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 Exterminarea lentă a celor închişi a fost caracteristica esenţială a penitenciarului din 

Sighet, unde deţinuţii erau lăsaţi să moară, încet, dar sigur. Vasile Ciolpan menţiona în 

amintirile sale referitoare la perioada în care s-a aflat la conducerea penitenciarului că 

deţinuţii „cu toată îngrijirea şi cu toate că erau bine hrăniţi şi trataţi cu medicamente, au 

decedat pe parcursul anilor din cauză că unii erau foarte înaintaţi în vârstă şi aveau diferite 

boli cronice”.
42

  

 În anul 1951, episcopul Anton Durcovici avea 63 de ani. Părintele Farrenkopf 

povesteşte în memoriile sale ultimele zile petrecute de episcopul de Iaşi în mijlocul 

colectivului celulei 44: „Încă de la Jilava, Excelenţa Sa se îmbolnăvise grav. Intestinele lui n-

au mai lucrat bine. La picioare a suferit de flebitis. Ar fi avut nevoie de un regim special. La 

Sighet a primit o dată pe zi gris gătit numai cu apă. Infirmierul i-a zis clar că va trăi cel mult 

până la Crăciun. Bolnavul era totdeauna blând, cu răbdare, recunoscător pentru orice serviciu. 

Până în ultima zi era gata să ne comunice cunoştinţele sale bogate”.
43

 La mijlocul lunii 

noiembrie 1951, întrucât starea sa de sănătate se agravase, a fost mutat în celula 13 de la 

parter. Memorialiştii Sighetului povestesc că deţinuţii care nu mai aveau mult de trăit erau 

scoşi din celule şi duşi la „spital”, de fapt o cameră izolată unde bolnavul era lăsat să moară 

singur. Episcopul Iuliu Hossu a notat în memoriile sale: „P.S. Anton Durkovits când era 

aproape de moarte, l-au scos din celula 44 şi l-au izolat; câtăva vreme a mai trăit, aproape 

uitat în celula sa, fără niciun ajutor în neputinţa sa; dar totuşi, s-a aflat bunul nostru miliţian 

Piccolo
44

, el i-a fost de ajutor întru toate, el ne aducea vestea despre starea sa în zilele grele; 

prin el au ajuns fraţii noştri să vorbească la uşa dânsului”.
45

 În decembrie 1951, părintele 

greco-catolic Alexandru Raţiu l-a auzit pe episcopul Durcovici gemând, fiind izolat într-o 

celulă de la parter. La întrebarea preotului, adresată pe sub uşă, referitoare la identitatea 

locatarului celulei, răspunsul a fost următorul: ,,Antonius muribundus” .
46

 Protopopul romano-

catolic de Braşov, Vasvári Aladár amintea într-un interviu acordat la începutul anilor ’90: 

,,Episcopul Durcovits era din ce în ce mai slăbit. L-au scos din celula noastră, degeaba am 

cerut să-l lase cu noi. Era foarte bolnav. În cele din urmă Durkovits a murit singur, într-o 

celulă de izolare”.
47

 

                                                 
42

 Vasile Ciolpan, Amintiri şi memorii de viaţă, manuscris aflat în arhiva personală a autoarei. 
43

 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 45.  
44

 În cazul gardianului poreclit ,,Piccolo” există o neconcordanţă între documentele de arhivă şi mărturia 

episcopului Hossu. Deoarece, în foarte puţine cazuri deţinuţii cunoşteau numele real al gardienilor, ei primind 

nume convenţionale pentru a putea fi recunoscuţi, din memorialistica Sighetului am reuşit să-l identificăm în 

persoana lui Florian Paşcu. Amintit sub numele de ,,Piccolo” de ierarhii greco-catolici sau „Cireşică” de 

profesorul Constantin C. Giurescu, s-a născut la 29 ianuarie 1925 în Ţigăneşti Criş (Bihor) într-o familie de 

ţărani săraci cu mulţi copii. A terminat şase clase în satul natal, apoi a muncit în gospodăria părintească. În cazul 

său apare o neconcordanţă de date între informaţiile oferite de documentele de arhivă şi mărturia cardinalului 

Iuliu Hossu, întrucât conform fişei din dosarul său de cadre abia în toamna anului 1952  [la un an de la decesul 

episcopului Anton Durcovici n.n.] se angajase în Direcţia Generală a Penitenciarelor ca miliţian de pază la 

Penitenciarul Oradea, iar la 31 octombrie 1952 a fost transferat la Penitenciarul Sighet Principal (A.A.N.P., Fond 

Cadre, dosar f.n., neprelucrat). Probabil, pentru atitudinea sa blândă faţă de deţinuţi (în mărturii sunt amintite mai 

multe momente în care s-a dovedit extrem de binevoitor cu deţinuţii), la 1 iulie 1953 a fost transferat la 

Penitenciarul Carei, o închisoare cu totul neînsemnată (A.A.N.P., Fond Cadre, dosar f.n., neprelucrat). În orice caz, 

de numele său se leagă mai multe episoade care ilustrează că mai existau oameni pentru care personalităţile 

întemniţate la Sighet însemnau simboluri ale valorilor în care au crescut de mici şi în care au crezut o viaţă. 
45

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

Silvestru Augustin Prunduş, Cluj-Napoca, Editura Viaţa Creştină, 2003, p. 273 (în continuare Credinţa 

noastră...).  
46

 Alexandru Raţiu, Două scrisori, în „Memoria închisorii Sighet”, editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia 

Academia Civică, 2003, p. 130. 
47

 Udvardy Frigyes, A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája (1990-2003) 

 http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?action=nevmutato&nevmutato=Boga%20Alajos, accesat la 27 

septembrie 2009 

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?action=nevmutato&nevmutato=Boga%20Alajos
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 Episcopul Anton Durcovici a decedat în 10 decembrie 1951.
48

 Îngropat în toiul nopţii, 

episcopul Ioan Ploscaru aminteşte în memoriile sale că „a doua zi i-au ars paiele din saltea, 

cum era obiceiul, şi i-au întins zeghea spălată pe stiva de lemne din curte”.
49

 Trimis să facă 

,,puţină ordine” în celula în care decedase episcopul, ierarhul unit descrie imaginea văzută la 

faţa locului: ,,Celula era din cele mari, pentru opt-zece persoane. Jumătate din cameră era 

ocupată cu câteva paturi pe care erau stivuite saltele pline cu paie. Camera fiind mare, pe timp 

de iarnă era foarte friguroasă. Avea două ferestre duble, dar la o fereastră lipsea geamul din 

afară. Patul pe care a zăcut şi a murit era perpendicular pe peretele uşii. Lângă el, la peretele 

din dreapta era un pat gol, fără saltea pe care era o mătură de nuiele pentru măturat zăpada, 

două gamele goale şi a treia gamelă în care era puţin griş fiert în apă şi pe care se vedeau 

urme de şoareci. Tot aici erau două bucăţi de pâine uscată, una începută de el, a doua începută 

de şoareci. Într-o gamelă era o bucăţică de marmeladă din care se vedea că a gustat. Pe pat 

erau două pături bune. Se pare că a protestat că i-e frig şi i-au dat o pătură în plus”.
50

  

 Din documentele de arhivă şi declaraţiile unor foşti gardieni ai penitenciarului din anii 

`50, rezultă câteva amănunte privind îngroparea deţinuţilor. Trupurile celor decedaţi erau 

transportate în timpul nopţii, cu o căruţă, în cimitirul oraşului, iar de la mijlocul anului 1952
51

, 

în cimitirul spitalului
52

, situat la marginea Sighetului şi aruncate în gropi, ce au rămas până 

azi, anonime. Episcopul Iuliu Hossu menţionează ca loc al înhumării episcopului Durcovici 

„cimitirul rutenilor”.
53

 Într-o declaraţie scrisă la 4 iunie 1955, Vasile Ciolpan, comandantul 

penitenciarului, descrie modul în care se proceda cu deţinuţii decedaţi: ,,(…) Întrebând [pe 

Marin Jianu
54

-n.n] că pe viitor cum să se procedeze [în cazul înmormântărilor-n.n.], mi s-a 

spus că tot la fel să se facă proces-verbal şi să semneze doi medici. A mai spus că împreună 

cu comandantul Securităţii din oraş să căutăm un loc pentru a-i putea înmormânta, dar în 

timpul nopţii şi să nu anunţăm moartea lor. Fostul colonel Baciu [Ion]
55

 a fost de faţă când s-a 

hotărât felul cum va trebui în viitor să se procedeze cu cei morţi şi în felul acesta am stabilit 

locul, cu fostul căpitan al Securităţii judeţene din Sighet, Mureşan Alexandru, cu care am 

                                                 
48

 În dosarul aflat în arhiva fostei Securităţi, există o singură menţiune referitoare la decesul său: ,,Durcovici a 

decedat în luna decembie 1951 la Dunărea. Dosarul său trebuie predat la AS. B3 a semnalat la Cabinet că a 

decedat” (A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 14541, f. 2) 
49

 Ioan Ploscaru, op.cit., p. 211 
50

 Ibidem, p. 212. 
51

 Potrivit afirmaţiilor făcute de comandantul penitenciarului, Vasile Ciolpan în cursul anchetelor din anul 1955 

(A.A.N.P., Fond Cadre, dosar 1302, neprelucrat ). 
52

 Cimitirul spitalului se află pe partea stângă la ieşirea din Sighet, pe drumul spre Satu Mare şi este numit de localnici 

,,Cimitirul Săracilor” sau ,,Cimitirul de la Cearda”.  
53

 ***, Credinţa noastră ..., p. 274. 
54

 Născut la 2 august 1913 în comuna Aninoasa, regiunea Craiova, într-o familie nevoiaşă, a părăsit comuna 

natală pentru a urma o şcoală de ucenici ceferişti la Bucureşti. A lucrat la atelierele C.F.R. „Griviţa” unde a intrat 

în contact cu activităţile din ilegalitate ale Partidului Comunist. După 6 martie 1945, a fost încadrat in M.A.I. 

mai întâi ca agent informator, apoi ca detectiv, iar în cele din urmă comisar ajutor. A fost numit de Teohari 

Georgescu secretar general al M.A.I., iar de la 2 aprilie 1948 până în 26 ianuarie 1952, ministru adjunct. După 

căderea în dizgraţie a lui Teohari Georgescu a fost arestat la 18 februarie 1953, eliberat în 1954 şi trimis la 

„munca de jos”, fără să fie luate în discuţie abuzurile şi crimele care au ieşit la iveală odată cu anchetarea sa, 

printre care şi rolul său în acţiunea de „reeducare” din penitenciarele Piteşti şi Gherla. (***, Banalitatea răului. 

O istorie a Securităţii în documente (1949-1989), editor Marius Oprea, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 558-559).  
55

 Născut în 20 februarie 1913 la Corabia, absolvent a cinci clase primare, a lucrat ca ospătar la diferite 

restaurante din Bucureşti şi Braşov. În luna noiembrie 1944 s-a înscris în Partidul Comunist, fiind numit în 1947 

prefect al judeţului Braşov. A fost angajat civil în M.A.I. (7 iunie 1949-1 iulie 1951); subdirector general al 

Direcţiei Generale a Penitenciarelor (7 iunie-19 septembrie 1949) şi director general al D.G.P./D.G.P.C.U.M. (19 

septembrie 1949-octombrie 1952); şef al Serviciului Penitenciare din M.A.I. (octombrie 1952-octombrie 1953). 

În octombrie 1953 a fost numit şeful Direcţiei Inchisori şi Penitenciare (octombrie 1953-15 aprilie 1954). A fost 

trecut in rezervă la 15 aprilie 1954. (A.A.N.P., Fond Cadre, dosar 43, neprelucrat; Mihai Burcea, Marius Stan, 

Mihail Bumbeş, Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Aparatul 

central (1948-1989), Iaşi, Polirom, 2009, pp. 85-89) 
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stabilit unde trebuia să fie înmormântaţi. În anul 1950, în 1951 şi în 1952, până într-un timp, i-

am îngropat în cimitirul oraşului, dar datorită faptului că la orice oră din noapte mai circulau 

oameni, am intervenit din nou pe lângă comandantul Securităţii din oraş pentru a stabili un 

nou loc, mai ascuns. După câteva zile de la intervenţia mea, am fost chemat de căpitanul 

[Adalbert] Stern, care mi-a indicat locul unde trebuia să-i transport pe cei morţi, adică în 

cimitirul spitalului, care este în afară de oraş. Pentru păstrarea secretului, îngroparea 

cadavrelor s-a efectuat numai noaptea, iar mormintele au fost mascate ca să nu se mai poată 

identifica. Deţinuţii decedaţi în anul 1950 şi în 1951 au fost îngropaţi cu sicrie, iar după 

această dată, îngroparea nu s-a mai făcut cu sicrie, deoarece nu mai aveam scândură”.
56

 La 18 

martie 1976, părintele Ştefan Dănilă Berinde
57

 întărea, indirect, declaraţia lui Vasile Ciolpan, 

prin intermediul unei note informative semnate de sursa „Kraus”, care a redat, în rezumat, 

discuţia de aproximativ două ore avută cu părintele unit.
58

 Preotul Berinde, care la începutul 

anilor `50 a fost şeful echipei de muncă din penitenciar, povestea că „Episcopul Durcovici a 

fost ţinut izolat într-o cameră de 5/4 m iarna, fără foc, în curent, din care cauză a murit. El a 

fost ultimul decedat care a fost îngropat în sicriu, la data de 10 decembrie 1951. De la 

Durcovici, toţi decedaţii erau duşi goi pe pături până la groapă, unde erau aruncaţi de pe 

pătură şi apoi aruncat pământ peste trupul gol”.
59

  

 Reţinut pentru mai bine de doi ani, fără absolut nicio bază legală, decedat la începutul 

lunii decembrie 1951, prin Decizia M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952, semnată de gen. lt. 

Gheorghe Pintilie,
60

 episcopul Anton Durcovici a fost încadrat în U.M. pentru o perioadă de 

24 luni, începând din data emiterii deciziei.
61

   

                                                 
56

 A.A.N.P., Fond Cadre, dosar 1302, neprelucrat. 
57

 Dănilă Ştefan Berinde (n. 20 ianuarie 1910, Câmpul lui Neag/Hunedoara - d. 1978), preot greco-catolic, 

hirotonit la Blaj în 1941, fost arestat în 28 octombrie 1948 şi reţinut la mănăstirile Neamţ şi Căldăruşani, 

„deoarece nu a vrut să adere la unirea cu Biserica ortodoxă” (A.C.N.S.A.S, Fond Informativ, dosar 133569, f. 8). 

La 24 mai 1950 a fost transferat la Penitenciarul Sighet, încadrat în U.M. conform Deciziei M.A.I. nr. 64/952 pe 

o perioadă de 12 luni. La 20 martie 1955 a fost transferat la Penitenciarul Codlea (A.A.N.P., Fişă Matricolă 

Penală nr. 76). Prin rechizitoriul nr. 551 din 20 iulie 1955, Procuratura Militară Teritorială Stalin a dispus 

clasarea cauzei şi punerea sa în libertate. (A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 1104, f. 15). A fost eliberat la 23 iulie 

1955 de M.A.I. Regiunea Stalin (Ibidem, f. 19). Rearestat la 15 februarie 1957, a fost condamnat de Tribunalul 

Militar Bucureşti prin sentinţa nr. 215/29 octombrie 1957 la 10 ani muncă silnică pentru „trădare de patrie şi 

abuz de putere spirituală” (A.A.N.P., FMP 173). A trecut prin penitenciarele: Timişoara, Jilava (9 iulie 1958), 

Gherla (18 iulie 1958), Jilava (7 noiembrie 1958), Piteşti (17 noiembrie 1958), Oradea (18 martie 1958), Piteşti 

(7 mai 1959), Jilava, Piteşti (17 aprilie 1960), Dej (6 mai 1960), Gherla (18 ianuarie 1963) (Ibidem). Eliberat la 

30 iulie 1964, conform D. 411/964. S-a stabilit în Craiova, angajându-se vopsitor la Combinatul chimic din 

Işalniţa, fiind atent urmărit de Securitate (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 133573, vol. 2, f. 125).  
58

 Ibidem, dosar 210541, vol. 6, ff. 184-185v. Mulţumim istoricului Dănuţ Doboş pentru amabilitatea de a ne 

pune la dispoziţie copia acestui document.  
59

 Ibidem.  
60

 A fost cel mai însemnat personaj din conducerea Securităţii din anii `50, cunoscut sub numele de Pantelei 

Bodnarenko sau Pantiuşa. În anii 1925-1926 a fost încadrat în Secţia NKVD din Tiraspol, în 1928 a trecut 

clandestin Nistrul, cu acte false de cetăţean român. Misiunea sa era sprijinirea acţiunilor Partidului Comunist din 

România în anii ilegalităţii. Tot el trebuia să depisteze şi să înlăture din rândul comuniştilor ilegalişti pe cei care 

deveneau informatori ai Siguranţei. În 1937 a fost condamnat la 20 ani temniţă grea pentru spionaj în favoarea 

Uniunii Sovietice. A executat 7 ani la Doftana, Văcăreşti şi Caransebeş. După 23 august 1944, sub acoperirea de 

şef al Secţiei Organizatorice a Comitetului Central, a fost principalul agent al serviciilor secrete sovietice ce a 

acţionat în direcţia sovietizării României, dar şi a unei atente supravegheri a noilor autorităţi comuniste. La 28 

martie 1948 a fost ales deputat de Ialomiţa în Marea Adunare Naţională, pentru ca la 28 august să fie numit şeful 

Direcţiei Generale a Securităţii Poporului. Primeşte gradul de general locotenent şi devine adjunctul ministrului 

de Interne, conducând Securitatea în anii represiunilor staliniste. După Congresul al IX-lea al Partidului 

Comunist a fost îndepărtat din structurile Securităţii, dar Ceauşescu nu a îndrăznit să meargă mai departe cu 

demascarea lui. Dimpotrivă, în 1971 a fost decorat – împreună cu soţia sa, Ana Toma – cu ordinul ,,Tudor 

Vladimirescu”, clasa a II-a. În ultimii ani ai vieţii a fost atent supravegheat de Securitatea, pe care cu ani în urmă 

el însuşi a creat-o. (Banalitatea răului…, pp. 556-558). 
61

 A.C.N.S.A.S., Fond Documentar, dosar 55, vol. 15, ff. 22-23. 



 10 

Închisoarea din Sighet a avut un regim special nu doar pentru cei vii, dar şi pentru cei 

morţi, deoarece în intervalul 1950-1955 nu s-au întocmit acte de moarte şi nu s-au înştiinţat 

familiile. În cazul morţii unui deţinut din penitenciar, comandantul întocmea un simplu 

proces-verbal în dublu exemplar, fără ştampilă şi număr de înregistrare, în care erau trecute 

numele şi prenumele deţinutului, data şi cauza decesului. Procesele-verbale erau semnate de 

comandant, de medicul penitenciarului (sau oficiantul sanitar în absenţa acestuia), iar în 

câteva cazuri de ofiţerul informativ al închisorii.
62

 Într-o notă din 6 iunie 1955, redactată în 

urma anchetei desfăşurate în penitenciar de comisia formată din reprezentanţii Direcţiei 

Generale a Penitenciarelor şi ai Ministerului de Interne se menţiona referitor la acest aspect: 

,,Pentru toţi deţinuţii decedaţi şi sinucişi, comandantul penitenciarului a întocmit câte un 

proces-verbal în dublu exemplar în care se arată numele şi prenumele deţinutului decedat, 

data decesului şi cauzele care au dus la moartea deţinutului. Procesele verbale de decedare a 

deţinuţilor din intervalul 9 mai 1950 - 15 februarie 1952 [cazul episcopului Durcovici- n.n.] 

sunt semnate de comandantul penitenciarului, dr. Sever Roxin, medicul primar al spitalului şi 

dr. Lungu Iosif
63

, medicul penitenciarului”.
64

  

Având în vedere contextul intern şi internaţional din vara anului 1955, când 

penitenciarul redevine de drept comun, autorităţile s-au confruntat cu tot mai multe presiuni 

din partea familiilor celor morţi la Sighet, care doreau să afle ce s-a întâmplat în aceşti ani. 

Nedispunând de niciun act legal, nu puteau reglementa juridic o serie de situaţii care 

presupuneau existenţa unor asemenea documente, pretinse de lege.
65

 Dacă se iau în 

considerare şi presiunile externe, se poate explica de ce în cursul anului 1957, autorităţile au 

început o campanie de întocmire a certificatelor de deces, potrivit Decretului 200/1957, 

privind înregistrarea deceselor din penitenciare. Maiorul Vasile Nica
66

 a fost însărcinat de 

conducerea Direcţiei Penitenciare Lagăre şi Colonii să stabilească legătura între comandanţii 

penitenciarelor unde au avut loc decese ce nu au fost anunţate Oficiilor de Stare Civilă şi 

funcţionarul desemnat de conducerea Direcţiei Evidenţei Populaţiei să indice celor de la 

Sfatul Popular ,,cum trebuie făcută operaţiunea de întocmire a certificatelor de deces”.
67

 Pe 

parcursul anului 1957, împreună cu un funcţionar de la Evidenţa Populaţiei, Vasile Nica a 

                                                 
62

 A.A.N.P., Fond Cadre, dosar 1302, neprelucrat.  
63

 Născut în 1910 la Iaşi, unde a absolvit, în 1938, Facultatea de Medicină. În mai 1947, şi-a schimbat numele 

din Ludescher în Lungu, iar în luna iunie a fost repartizat la Spitalul din Sighet, ca medic secundar. Membru 

P.C.R. din 1945, a devenit doi ani mai târziu, secretarul organizaţiei de bază din cadrul spitalului. Începând de la 

1 mai 1950 a fost angajat cu jumătate de normă ca medic consultant al penitenciarului. În paralel, a funcţionat cu 

normă întreagă la spitalul din localitate, fiind şi medicul Comitetului raional de partid. La 1 decembrie 1953 a 

fost transferat la Penitenciarul Sighet Raional, închisoare de drept comun. În luna iulie 1955, odată cu unificarea 

celor două penitenciare, a solicitat trecerea în rezervă din rândul cadrelor M.A.I. pentru a-şi continua activitatea 

la Spitalul din Sighet (Ibidem, dosar 561, nepaginat)
  

64
 Ibidem, dosar 1302, neprelucrat. 

65
 Prima solicitare referitoare la eliberarea unui certificat de moarte pentru un deţinut mort în penitenciar a ajuns 

la Sighet la 17 aprilie 1955: ,,Subsemnatul Boros Iosif, canonic eparhial romano-catolic din Alba Iulia, vă rog să 

binevoiţi a-mi elibera un certificat de moarte a decedatului Boga Aloisiu, consilier eparhial romano-catolic din 

Alba Iulia, decedat la Sighet în luna octombrie 1954” (A.A.N.P., Fond Secretariat, dosar 1/1955, vol. 1, 

neprelucrat). 
66

 Născut la 29 octombrie 1920 în Titu (Dâmboviţa), a fost activist de partid la Organizaţia P.M.R., Sector 8 „Griviţa 

Roşie” (1 iulie 1951 - 15 septembrie 1952); şeful Biroului Folosirea Forţelor de Muncă şi Repartizări din Serviciul 

Evidenţă Deţinuţi al D.L.C.M. (23 august 1953 - 1 noiembrie 1954); locţiitor al şefului Serviciului Evidenţă Deţinuţi din 

D.P.L.C. (1 noiembrie1954 – 30 iunie 1956). La 30 iunie 1956 a fost trecut în rezervă, dar a rămas în cadrul serviciului 

Evidenţă Deţinuţi în calitate de angajat civil. La 1 iunie 1957 a fost reactivat şi numit şef al secţiei Control şi Îndrumare 

din Serviciul Evidenţă Deţinuţi al D.G.P.C.M./D.G.P. (1 iulie 1956 - 1 februarie 1972). Ulterior a îndeplinit funcţia de  

instructor I la Serviciul Evidenţă Deţinuţi din D.G.P. (1 februarie 1972 - 31 martie 1973). La 31 martie 1973 a fost trecut 

în rezervă.(A.A.N.P., Fond Cadre, dosar 1680, neprelucrat). 
67

 Idem, fond Secretariat, dosar 2/1955, vol 2, nepaginat. 
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trecut pe la mai multe penitenciare şi primării din ţară, printre care Timişoara, Cluj, şi foarte 

probabil Galaţi, înainte de a ajunge la Sighet.
68

  

Certificatele de deces ale deţinuţilor decedaţi în Penitenciarul Sighet Principal în 

intervalul mai 1950- februarie 1955, întocmite retroactiv pe baza proceselor-verbale redactate 

la momentul decesului, se găsesc într-un registru special al Stării Civile din Sighet
69

, iar 

potrivit acestora, academicieni, profesori universitari, episcopi sau generali nu au urmat nicio 

şcoală, fiind doar nişte ,,indivizi fără ocupaţie”.
70

 Actul de moarte al episcopului Anton 

Durcovici are numărul 120, fiind completat la 20 iulie 1957, având ca declarant pe Vasile 

Nica, domiciliat, evident în mod fictiv, în Sighet, pe strada Avram Iancu nr. 26. Cauza morţii 

este identică cu cea menţionată în procesul-verbal de constatare a decesului, întocmit în 

decembrie 1951: „Insuficienţă circulatorie. Anemie şi intoxicaţie neoplazică gastrică”.
71

 

 După mai bine de trei ani de la moartea episcopului Anton Durcovici, la 9 februarie 

1955, în baza unui ordin verbal primit din partea colonelului Ilie Bădică
72

, şeful Direcţiei 

Penitenciare Lagăre şi Colonii, Vasile Ciolpan a trimis la conducerea direcţiei din Bucureşti 

obiectele de valoare şi bunurile personale ce au aparţinut unui număr de 25 deţinuţi, decedaţi 

în Penitenciarul Sighet Principal. Pe listă era trecut şi episcopul Anton Durcovici, în dreptul 

său figurând următoarele obiecte: „1 inel dublu cu piatră albăstruie, metal galben, 1 ceas de 

mână metal alb fără sticlă, marca Longines, cu brăţări de curea, 1 cruce cu lanţ, metal galben 

cu 6 pietre albăstrui; 1 carnet C.E.C. cu suma de 26,71 lei”.
73

  

La 1 martie 1955, conducerea Penitenciarului Sighet Principal a primit o adresă 

semnată de colonelul Ilie Bădică, prin care era confirmată primirea obiectelor de valoare. 

Ulterior, aceste obiecte au fost predate de colonelul Bădică reprezentantului Serviciului 

Financiar din cadrul Direcţiei, cu excepţia primelor trei poziţii de pe această listă.
74

 Era vorba 

de obiecte din aur (3 cruci cu pietre preţioase, 2 lanţuri, 3 inele cu diferite pietre preţioase şi 3 

ceasuri din care două de buzunar şi unul de mână) care aparţinuseră episcopilor catolici 

decedaţi la Sighet: Ioan Suciu
75

, Valeriu Traian Frenţiu
76

 şi Anton Durcovici.
77

 Sustragerea 

                                                 
68

 În cursul anului 1957, Vasile Nica a semnat certificatele de deces ale partizanilor anticomunişti bănăţeni, condamnaţi 

pe 25 iunie 1949 la diferite termene de detenţie, dar executaţi de Securitate. Tot el a înregistrat decesele partizanilor 

anticomunişti dobrogeni, asasinaţi în noaptea de 9/10 martie 1950, în timp ce se îndreptau către Securitatea din Timişoara 

cu un vagon-dubă (Pentru detalii a se vedea ***, Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi in sistemul carceral din 

România potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958, editor Dorin  Dobrincu, Iaşi, Editura Polirom, 2008, pp. 

55-59.) 
69

 Înregistrarea deceselor trebuia făcută într-un registru special întrucât ,,vechile registre s-au închis şi sigilat”, 

după cum precizau ofiţerii Direcţiei  Penitenciare Lagăre şi Colonii (A.A.N.P., Fond Secretariat, dosar 2/1955, 

vol 2, f. 14). 
70

 A.M.V.C.R., fond Penitenciarul Principal Sighet, dosar Acte de moarte. 
71

 Ibidem.  
72

 Născut în 13 noiembrie 1913 în com. Brănești (Gorj), a absolvit 5 clase primare. La 15 decembrie 1945 a fost 

numit ofiţer politic în cadrul Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă. A fost 

directorul Direcţiei Unităţilor de Muncă din M.A.I. (13 iunie 1950- ianuarie 1951); director in D.G.P.C.U.M. 

(ianuarie 1951-1952); şeful Secţiei Producţie din Serviciul Penitenciare al M.A.I. (30 martie 1953, 23 aprilie 

1953); şef al Serviciului Pază şi Regim din D.L.C.M. (octombrie 1953-15 aprilie 1954); şeful Direcţiei Inchisori 

şi Penitenciare (16 aprilie-octombrie 1954); prim-locţiitor al directorului general al D.P.L.C./D.G.P.C.M. 

(octombrie 1954-30 noiembrie 1958). A fost trecut in rezervă la 30 noiembrie 1958 şi pensionat cu gradul II de 

invaliditate din cauza unui TBC pulmonar (Dicţionarul ofiţerilor…, pp. 92-99). 
73

 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195683, vol. 2, ff. 86-87. 
74

 Ibidem, f. 50. 
75

 Arestat la 27 octombrie 1948, a fost încarcerat la Ministerul de Interne, transferat la mănăstirile Dragoslavele 

şi Căldăruşani (27 februarie 1949). La 27 octombrie 1950 a fost adus împreună cu ceilalţi episcopi greco-catolici  

la Penitenciarul Sighet Principal. Prin Decizia M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952 a fost internat administrativ 

pentru 24 luni. A decedat în Penitenciarul Sighet la 27 iunie 1953. Prin Decizia M.S.S nr. 684 din 28 decembrie 

1953, pedeapsa a fost majorată cu 24 luni, în condiţiile în care Ioan Suciu decedase cu şase luni în urmă.   
76

 Arestat la 29 octombrie 1948, reţinut la mănăstirile Dragoslavele şi Căldăruşani, la 24 mai 1950 a fost 

transferat la Penitenciarul Sighet. A fost încadrat în U.M., conform Deciziei M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952, 
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obiectelor de valoare a ieşit la iveală câţiva ani mai târziu, în urma unei solicitări adresate în 

cursul anului 1959 de Angela Suciu, sora episcopului Ioan Suciu, privind restituirea obiectelor 

personale ce aparţinuseră fratelui său. La 26 octombrie 1959, colonelul Vasile Lixandru
78

, 

directorul general al Direcţiei Penitenciare Lagăre şi Colonii solicita ministrului de Interne, 

Alexandru Drăghici aprobarea ,,anchetării acestui caz, pentru stabilirea adevărului”.
79

 Pe 

prima pagină a adresei, ministrul Drăghici a trecut următoarea rezoluţie: ,,Să plătească 

persoanele care au furat lucrurile”.
80

  

Ancheta, coordonată de maiorul Gheorghe Enoiu, şeful Direcţiei de Anchete Penale a 

Securităţii a ajuns la următoarea concluzie, expusă într-un referat din 11 iunie 1964: „Din 

ancheta şi verificările întreprinse nu s-a putut stabili că Ady Ladislau
81

 să-şi fi însuşit 

bijuteriile celor trei preoţi decedaţi, şi nici col. Bădică Ilie nu poate dovedi că le-ar fi predat 

acestuia. Obiectele care au aparţinut lui Suciu Ioan în  valoare de 1.780 lei la preţ de achiziţie 

şi 11.050 la preţ de vânzare, au fost reclamate de Suciu Angela, sora celui decedat. Obiectele 

celorlalţi doi preoţi nu au fost reclamate de membrii familiei lor; ele reprezintă suma de 

20.950 la preţ de vânzare. Singurul răspunzător pentru gestionarea lor este fostul colonel 

Bădică Ilie care a semnat pentru primirea acestor obiecte. Faţă de această situaţie şi în 

conformitate cu rezoluţia tov. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi Ministrul Afacerilor 

Interne, general colonel Alexandru Drăghici, pusă pe raportul Directorului General al 

Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, urmează deci ca fostul colonel Bădică Ilie să 

plătească contravaloarea obiectelor de aur dispărute”.
82

 Deşi, iniţial, maiorul Gheorghe Enoiu 

a trecut pe prima pagină a referatului menţiunea ,,acest caz să fie dat la Procuratură”,
83

 din 

motive pe care nu le cunoaştem a revenit asupra deciziei sale. Probabil, conducerea M.A.I. a 

considerat suficientă plata contravalorii acestor obiecte, evitându-se răspunderea penală. În 

ceea ce ne priveşte, remarcăm faptul că în timp ce Vasile Ciolpan a folosit diverse obiecte de 

valoare ale deţinuţilor din penitenciar (ceasuri, stilouri, serviete) în timpul unor deplasări sau 

delegaţii
84

, dar nu a avut curajul să le însuşească definitiv, în schimb, şeful Direcţiei 

Penitenciare Lagăre Colonii, colonelul Ilie Bădică a sustras obiectele de aur (cruci, lanţuri, 

inele, ceasuri) care aparţinuseră episcopilor catolici decedaţi în Penitenciarul din Sighet.  

                                                                                                                                                         
pentru o perioadă de 24 luni. Prin Decizia M.A.I. nr. 684 din 28 decembrie 1953 i s-a majorat pedeapsa cu 24 

luni, începand din 30 ianuarie 1954, deşi decedase la 2 iulie 1952. 
77

 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195683, vol. 2, ff. 86-87. 
78

 Director general al D.P.L.C./D.G.P.C.M. in perioada 1955-1962. 
79

 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195683, vol. 2, f. 80. 
80

 Ibidem, f. 53. 
81

 Ady Ladislau (1911-2000), ilegalist, a fost condamnat în procesul Anei Pauker. Secretar al C.C. al U.T.C. în 

1944 şi şef de secţie la C.C. În iunie 1952 a fost numit ministru adjunct la M.A.I., având ca principală sarcină 

coordonarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Arestat în iulie 1958, a fost condamnat de Tribunalul Militar 

Bucureşti (Sentinţa 111/1959) la 14 ani detenţie grea pentru ,,activitate intensă contra clasei muncitoare”, 

deoarece ,,în anul 1932 a devenit agentul Siguranţei”. A trecut prin arestul M.A.I, penitenciarele Râmnicu Sărat 

(10 iunie 1959), Jilava (13 ianuarie 1963) şi Gherla (17 ianuarie 1963). A fost eliberat la 28 iulie 1964, fiind 

graţiat prin Decretul 411/964. La 16 aprilie 1965 i s-a deschis dosar de urmărire individuală pentru ,,manifestări 

duşmănoase”. La 5 septembrie 1967, dosarul individual a fost închis, deoarece ,,nu prezintă interes operativ”, 

urmând ,,să fie menţinut în evidenţa generală la Serviciul ,,C”. La 21 noiembrie 1985, conducerea 

Inspectoratului de Securitate a Municipiului Bucureşti a aprobat ,,luarea în supraveghere informativă” deoarece 

,,a făcut parte dintr-o organizaţie naţionalistă de tip hortyist şi are un anturaj de elemente de naţionalitate 

maghiară, printre care şi unele persoane cunoscute cu antecedente politice şi penale, cu care se află în relaţii de 

vizită, organizand la domiciliul său jocuri de societate”. La 18 noiembrie 1987 a fost sistată supravegherea 

informativă întrucât ,,adoptă o atitudine corectă faţă de realizările social politice din ţara noastră”. Totuşi, era 

menţinut în cartoteca general-documentară (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195683, vol. 2, ff. 2; 88; 98; 

***, Raport final, editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Bucureşti, Editura Humanitas, 

2007, p. 785). 
82

 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195683, vol. 2, f. 53. 
83

 Ibidem, f. 50. 
84

 Pentru amănunte a se vedea Andrea Dobeş, Reprimarea elitelor…126-127. 
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Personalitate marcantă a Bisericii Romano-Catolice, episcopul Anton Durcovici a 

manifestat în anii de început ai regimului comunist o atitudine intransigentă în faţa 

tentativelor autorităţilor de a-şi impune controlul asupra Bisericii Romano-Catolice. Arestat în 

iunie 1949 a fost încarcerat doi ani şi jumătate, fără ca reţinerea sa să fie susţinută de o 

minimă bază legală. Condiţiile inumane din penitenciar, asociate stării sale de sănătate 

precară au dus la decesul său, dar au consacrat un martir care a preferat jertfa finală în lupta 

pentru păstrarea credinţei sale.  

 

 

 Destinul colegilor de celulă  

 

 BOGA ALAJOS (18 februarie 1886, Coşmeni/Ciuc – 14 septembrie 1954, Sighet) 

 

 Ordinar substitut romano-catolic, vicar al Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia 

(1947), prelat papal (1939), canonic (1933).  

 După arestarea episcopului Márton Áron i s-a cerut să accepte redactarea statutului 

Bisericii Romano-Catolice într-o formulă convenabilă regimului comunist. Cu toate eforturile 

depuse de autorităţi, nu şi-a schimbat atitudinea, continuând să rămână fidel principiilor 

formulate de episcopul Márton Áron.   

 În noaptea de 11/12 mai 1950, în urma unei ample operaţiuni a Securităţii
85

, a fost 

ridicat din sediul Episcopiei din Alba Iulia.
86

 Transportat în arestul Ministerului de Interne, 

încarcerat într-o celulă alături de un informator de cameră, vicarul catolic a precizat motivele 

care ar fi determinat arestarea sa: ,,O scrisoare pe care a scris-o către preoţii catolici din ţară, 

în care arată că Papa nu este un aţâţător la război şi în care spune că Biserica catolică doreşte 

să se facă pace între ea şi guvern. Tot în scrisoare, Boga a arătat că printre preoţii catolici din 

ţară este o mişcare care vrea să se facă o largă înţelegere cu guvernul. Boga consideră pe 

aceşti preoţi ca eretici şi i-a îndemnat pe ceilalţi preoţi să nu se lase atraşi de aceştia”.
87

  

După un an petrecut în arestul Ministerului de Interne şi la închisoarea Văcăreşti, la 4 

mai 1951 a fost mutat la Jilava, iar la 17 septembrie 1951 a fost transferat la Penitenciarul 

Sighet.
88

 Prin Decizia M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952 a fost internat administrativ pentru o 

perioadă de 24 luni în ,,unitatea de evidenţă specială Dunărea”. Ulterior, pedeapsa a fost 

majorată cu  24 luni, conform Deciziei M.A.I. nr. 530/953.
89

 La începutul lunii aprilie 1963, 

Securitatea a interceptat o discuţie purtată de episcopul Márton Áron cu un preot catolic în 

care îşi amintea de perioada petrecută în închisoarea din Sighet şi de părintele Boga: „Timp de 

doi ani de zile am fost cu el. Nu într-o cameră, aici era camera noastră şi în partea cealaltă era 

camera lor. Vasvári [Aladár]cu el a fost în cameră. Acolo era şi când a murit. Să vă spun ceea 

ce cunosc despre el. Eu am sosit acolo în septembrie 1951, la Sighet. Odată am auzit o voce şi 

m-am sculat şi eu să mă uit afară pe geam şi l-am văzut pe Alajos în haine de zebră. El a ştiut 

                                                 
85

 A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 6504, ff. 81-83. Pentru detalii a se vedea Andrea Dobes, Vicarul Aloisiu 

Boga şi regimul comunist, în „Pro Memoria”, VIII, 2009, nr. 8, pp. 181-215. 
86

 Preotul Dávid László, martor direct al evenimentelor din acea noapte menţiona faptul că „în momentul în care 

au apărut securiştii să-l aresteze, cu un calm extraordinar şi-a luat valiza, pregătită dinainte, şi-a pus pălăria pe 

cap luându-şi bastonul în mână a ieşit de parcă mergea doar într-o călătorie în apropiere” (Jakab László, Az 

Erdélyi vértanúk - börtönviselt - és jelesebb elhunyt papok rövid életrajza, Miercurea Ciuc, f.e., 2001,  pp. 12-

13). 
87

 A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 6504, f. 145. 
88

 Ibidem, dosar 14541, f. 5. A ajuns la Sighet în seara de 18 septembrie 1951, primirea fiind confirmată a doua 

zi (Ibidem, dosar 6962, vol. 5, f. 8).  
89

 Arhiva Serviciului Român de Informaţii, Fond Documentar, dosar 9572, vol. 9, f. 22. La 21 iunie 1951 a fost 

trecut în Decizia M.A.I. nr. 246 cu o internare administrativă de 24 luni în ,,unitatea evidenţă specială Dunărea” 

(A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 6504, f. 2).   
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deja că eu sunt acolo. Aşa am fost timp de 2 ani de zile şi ei mergeau la lucru şi noi ne 

duceam, dar faţă în faţă nu ne-am întâlnit niciodată, cu toate că ne duceau la curăţatul 

closetelor, la tăiatul lemnelor, să măturăm curtea. El a fost cu preoţii români catolici. De la 

noi, acolo a fost Vasváry Aladár până la sfârşit. Pe mine m-au dus de acolo în ziua de 

Înălţarea Domnului, în 1954 şi ei au rămas încă acolo. Numai de la Aladár am aflat cum a 

decedat, a primit apoplexie cardiacă. Erau cu toţii în cameră şi o dată spune: Vai ce rău mă 

simt! şi imediat era gata. Atâta ştiu despre el, de văzut l-am văzut, dar de vorbit nu am vorbit 

cu el. Şi din punct de vedere fizic şi spiritual rezista bine. Se spune că a ţinut conferinţe la 

închisoare. Este adevărat că a avut diabet şi a decedat în apoplexie cardiacă. Aladár mi-a spus 

toate acestea. Era un om cu caracter, bătrânul. Am auzit de la alţii că şi la interogatorii stătea 

bine pe loc, nu s-a speriat bătrânul şi s-a purtat foarte frumos”.
90

 

 Boga Alajos a murit la 14 septembrie 1954, la vârsta de 68 de ani, în celula 48, în 

braţele protopopului romano-catolic de Braşov, Vasvári Aladár: „Era suferind de diabet şi de 

tromboză la unul din picioare. I s-a făcut rău, l-au culcat pe pat, dar scuipa deja sânge. Când a 

văzut sângele a zis – acesta e sfârşitul. Şi-a cerut iertare de la cei din jur şi a adormit”.
91

  

 La 16 septembrie 1954, lt. maj. Alexandru Satmari, şeful Grupei Operative din 

penitenciar raporta conducerii U.M.0128 Bucureşti decesul ,,deţinutului contrarevoluţionar 

Boga Aloisiu, care a suferit de insuficienţă circulatorie, sindrom cardiorinal (sic!), suferind de 

mai mult timp de această boală”.
92

 La 17 aprilie 1955 a ajuns la penitenciarul din Sighet, 

solicitarea canonicului Boros Iosif, consilier eparhial la Episcopia romano-catolică din Alba 

Iulia referitoare la eliberarea actului de deces al vicarului Aloisiu Boga.
93

 Pus în faţa unei 

situaţii inedite, lt. maj. Vasile Ciolpan, comandantul penitenciarului a trimis o notă 

colonelului Ilie Bădică, director adjunct al Direcţiei Penitenciare Lagăre şi Colonii cerând 

lămuriri despre modul în care trebuia să rezolve această solicitare. Pe cererea comandantului 

de la Sighet a fost trecută următoarea menţiune: ,,Avem procesul-verbal de deces, cum putem 

scoate actul de deces?”,
94

 adresată probabil unei persoane responsabile cu actele de stare 

civilă din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Populaţiei. Nu am găsit răspunsul trimis Episcopiei 

din Alba Iulia, în cazul în care a existat un răspuns, dar cel mai probabil că un extras după 

actul de deces nu a putut fi eliberat atâta vreme cât certificatul în sine nu exista.
95

 Actul de 

moarte a fost întocmit abia la 13 august 1957, iar la rubrica referitoare la locul morţii 

menţionându-se în mod fals, Spitalul Sighet
96

. 

 

OTTO CANISIUS FARRENKOPF (5 februarie 1888, Buchen Baden-Würtemberg 

/Germania – 15 august 1967, München) 

 

 Călugăr iezuit romano-catolic, profesor de religie la Institutul „Sfântul Iosif” din 

Bucureşti (1932-1947), secretar naţional al Asociaţiei Apostolatului Rugăciunii şi al 

                                                 
90

 Idem, Fond Informativ, dosar nr. 261991, vol. 27, f. 10. Mulţumim istoricului Denisa Bodeanu pentru 

amabilitatea de a ne pune la dispoziţie copia acestui document. 
91

 Udvardy Frigyes, A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája (1990-2003) 

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?action=nevmutato&nevmutato=Boga%20Alajos, accesat la 27 

septembrie 2009. 
92

 A.C.N.S.A.S., Fond P, dosar 6504, f. 246. 
93

 Solicitarea trimisă conducerii Penitenciarului din Sighet era astfel motivată: ,,Subsemnatul Boros Iosif, 

canonic eparhial romano-catolic din Alba Iulia, vă rog să binevoiţi a-mi elibera un certificat de moarte a 

decedatului Boga Aloisiu, consilier eparhial romano-catolic din Alba Iulia, decedat la Sighet în luna octombrie 

1954. De acest certificat mă voi servi în faţa Notariatului de Stat, pentru deschiderea succesiunii defunctului 

Boga Aloisiu” (A.A.N.P., Fond Secretariat, dosar 1/1955, vol. 1, f. 344). 
94

 Ibidem, f. 345. 
95

 Ibidem.  
96

 A.M.V.C.R., Fond Penitenciarul Sighet Principal, dosar Acte de moarte.  

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?action=nevmutato&nevmutato=Boga%20Alajos
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Congregaţiilor Mariane, comisar apostolic al Congregaţiei „Maicii Domnului” din Blaj, 

predicator în limba germană la Cernăuţi (1927-1932), consacrat preot la 22 februarie 1918.
97

  

 În aprilie 1948 a fost arestat la Mănăstirea Bixad şi reţinut pentru trei luni la 

Securitatea din Satu Mare, întrucât organizase „în diferite părţi ale ţării, cursuri de exerciţii 

spirituale de o lună”.
98

 Rearestat în septembrie 1949, într-o notă a D.G.S.P. 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”.
99

 Din lipsa probelor necesare pentru a fi trimis în 

justiţie, dar „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”, conducerea Securităţii a 

propus internarea lui la Sighet.
100

  

 La 28 august 1950 a fost încarcerat în Penitenciarul Sighet, de unde a fost transferat la 

Bucureşti pentru anchetă. Readus la Sighet pentru ,,a fi la dispoziţia Securităţii”,
101

 a fost 

eliberat la mijlocul lunii februarie 1952, fixându-i-se domiciliu obligatoriu la mănăstirea 

franciscană din Gherla.
102

 Şi-a consemnat mărturiile legate de perioada petrecută la Sighet în 

manuscrisul „Însemnări din lupta Bisericii Catolice împotriva comunismului”, redactat între 

25 septembrie 1954-11 februarie 1955, material confiscat de Securitate.
103

 

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

anului 1952 a fost internat la Clinica Medicală III din Cluj, de unde în noaptea de 18/19 

noiembrie a fost arestat de Securitatea Cluj.
 
În cadrul prigoanei anticatolice, autorităţile au 

încercat să-l implice în „lotul Menges”.
104

 Încarcerat la Uranus a fost anchetat în intervalul 

noiembrie 1952 - iunie 1953 cu privire la atitudinea sa de nesupunere faţă de conducerea 

Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia, dispusă la compromisuri cu regimul comunist. Un 

referat al Securităţii din 17 iunie 1953, sintetizând rezultatele anchetei, preciza că împotriva 

lui nu au rezultat probe pentru justiţie şi propunea ,,să i se fixeze domiciliu obligatoriu la 

Gherla şi să fie urmărit informativ”.
105

   

 La 26 iunie 1953 a fost transferat la Securitatea Cluj
106

, iar în 7 august încarcerat la 

închisoarea Tribunalului Militar.
107

 Inclus în lotul preoţilor greco-catolici rezistenţi din zona 

Clujului, a fost condamnat de Tribunalul Militar Oradea (sentinţa 721 din 14 octombrie 1953)  

la doi ani închisoare corecţională pentru „omisiune de denunţ”.
108

 La 23 martie 1954, 

Tribunalul Militar pentru Unităţile M.A.I. a admis recursul condamnaţilor, trimiţând cazul 

pentru o nouă rejudecare la Tribunalul Militar Timişoara.
109

 Atât în timpul interogatoriilor, 

dar şi în şedinţele publice a avut o atitudine şi un comportament extrem de curajos, 

                                                 
97

 A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 931, vol. 1, f. 10.   
98

 Ibidem, dosar 1109, vol. 20, f. 33v. 
99

 Idem, fond Informativ, dosar 985, f. 433. 
100

 Ibidem. 
101

 A.P.B.M., Fond Penitenciar Sighet Principal, neprelucrat. 
102

 „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” (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 47). 
103

 Idem, Fond Penal, dosar 165734, vol. 1, ff. 56 și urm.  
104

 Prin arestarea ordinarilor diecezani Hieronimus Menges, Egon Xaveriu Haider, Francisc Augustin şi a 

Monseniorului Vladimir Ghica, autorităţile urmăreau lichidarea ierarhiei clandestine legitime a Bisericii 

Romano-Catolice din România. 
105

 A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 1109, vol. 14, ff. 56-57. 
106

 În fişa personală întocmită de Securitatea Cluj era caracterizat drept „fanatic şi un duşman înverşunat al 

regimului din R.P.R.” (Ibidem, dosar 931, vol. 1, ff. 335-335v). 
107

 Ibidem, dosar 1370, f.45.  
108

 Pentru textul complet al sentinţei, a se vedea Ibidem, dosar 931, vol. 1, ff. 308-446. 
109

 Ibidem, vol. 2, ff. 40-42v. 
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nerecunosând competenţa completului de judecată: „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”.
110

 De la Penitenciarul Cluj, după o perioadă de tranzit 

la Jilava, la mijlocul lunii septembrie 1954 a fost transferat la Penitenciarul Timişoara.
111

  

 La 25 septembrie 1954 a fost eliberat până la rejudecarea procesului, având 

obligativitatea efectuării unui control psihiatric.
112

 Declarat în „deplinătatea facultăţilor 

mintale” de două comisii medicale din Cluj, la 2 decembrie 1954, Cabinetul Medico-Judiciar 

Timişoara a eliberat procesul verbal nr. 114, conform căruia se constata că „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”.
113

  

 La 15 februarie 1955, conducerea Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj a aprobat 

deschiderea unei acţiuni informative de grup în care era inclus şi părintele Farrenkopf.
114

 O 

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

interzise” şi depus la Securitatea din Cluj.
115

 La 2 aprilie 1955, prin sentinţa nr. 188 a 

Tribunalului Militar Timişoara se înceta urmărirea penală împotriva sa, deoarece era 

considerat „iresponsabil de faptele pe care le-a comis”.
116

 La 18 iulie 1955 a fost adus la 

Penitenciarul Cluj, fiind eliberat la 19 noiembrie 1955, urmând să-şi stabilească domiciliul în 

Gherla.
117

  

 După ieşirea din închisoare, părintele Farrenkopf a continuat activitatea de apostolat, 

iar documentele Securităţii descriu numeroasele acţiuni clandestine desfăurate în această 

perioadă.
118

 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, iar la 29 august, 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”.
119

 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.
120

 La 8 iunie 

                                                 
110

 Ibidem, f. 76v.  
111

 Idem, Fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 82) 
112

 Ibidem, f. 148. 
113

 Idem, Fond Penla, dosar 931, vol. 2, f. 219v. În memoriile sale, părintele Farrenkopf explică cum s-a ajuns la 

eliberarea acestui certificat: „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. (Idem, Fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, ff. 69-72). 
114

 Ibidem, f. 1. 
115

 A.A.N.P., FMP, nr. 49/1955.  
116

 Pentru textul complet al sentinţei, a se vedea A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 931, vol. 2, f. 214-221v.  
117

 Ibidem, ff. 1, 45. 
118

 Idem, Fond Informativ, dosar 165734, vol. 1, f. 173. 
119

 Ibidem, f. 138.  
120

 Securitatea nu s-a mulţumit cu internarea călugărului într-un azil psihiatric, dar l-a ţinut în permanenţă sub 

atentă supraveghere prin intermediul medicului şef al secţiei şi al infirmierilor care „au fost prelucraţi în sensul 

de a semnala imediat ce vreo persoană străină sau chiar din personalul spitalului ar încerca să-l viziteze” (Ibidem, 

dosar 83914, f. 101. 
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1957, şeful Securităţii Cluj, colonelul Mihail Nedelcu a aprobat închiderea dosarului 

informativ de grup, întrucât părintele era considerat „lipsit de facultăţi mintale”.
121

 

 La 29 ianuarie 1962, ofiţerii Securităţii Mureş i-a deschis dosar de verificare, întrucât 

„din materialele informative cât şi din interceptarea corespondenţei rezultă că 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 cât şi din străinătate 

(Italia, R.F.G. şi Austria), iar în corespondenţa trimisă afară face o serie de calomnii la adresa 

formei de guvernământ din RPR”.
122

 La 29 iunie 1963, lt. col. Nicolae Sidea, şeful Direcţiei 

Regionale Mureş/Autonomă Maghiară a aprobat închiderea dosarului de verificare, deoarece 

„ţinând cont de starea în care se află în prezent, obiectivul nu mai prezintă un pericol social 

deosebit”.
123

 

 Răscumpărat de guvernul vest-german, la 4 iunie 1965, foarte slăbit, însoţit de un 

medic, a părăsit ţara. A decedat într-un spital din München la 15 august 1967, la vârsta de 79 

ani.
124

 

 

VASVÁRI ALADÁR (7 ianuarie 1904, în Stoiceni/Lăpuş – 31 august 1994, Braşov)  

 

 Protopop romano-catolic de Braşov (octombrie 1939), director spiritual şi profesor de 

religie la Institutul de Maici ,,Ursuline” din Sibiu (1933), ajutor de preot şi preot în apropiere 

de Târgu Secuiesc şi Gheorgheni (1925), Cluj (1927), Braşov (1932-1933).
125

   

 Între 11 septembrie 1944 şi 20 martie 1945 a fost internat în lagărul Garnizoanei 

Braşov, iar la 9 mai 1947 a fost din nou arestat şi închis la penitenciarul Piteşti, fiind eliberat 

la 29 iunie 1947.
126

 Presupus episcop clandestin, figura în lista ordinarilor diecezani substituti 

ai Regentului Apostolic.  

 Arestat la 21 mai 1950, deoarece ,,pe lângă faptul că nu a vrut să semneze Apelul de 

Pace” a fost bănuit de spionaj în favoarea Vaticanului.
127

 După mai bine de un an, în care a 

fost ţinut în arestul Ministerului de Interne şi la penitenciarul Jilava, în seare zilei de 18 

septembrie a fost încarcerat la Penistenciarul Sighet Prinicpal,
128

 pentru a fi ,,la dispoziţia 

Securităţii”.
129

 Părintele Farrenkopf menţionează în manuscrisul său că „Părintele Aladár 

Vasvári din Braşov a fost chemat de Petru Groza la o audienţă şi i s-a oferit un post înalt în 

biserică. Dar n-a vrut să fie un trădător. A preferat ruşinea închisorii promisiunilor 

comuniştilor”.
130

 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.
131

 La 20 martie 1955, a fost transferat la penitenciarul Codlea, de unde două zile mai 

târziu a fost ridicat pentru cercetări şi mutat în arestul Regiunii M.A.I. Braşov.
132

 După 

                                                 
121

 Ibidem, dosar 165734, vol. 1, ff. 178-181. 
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nr. 10-11 (2011-2012), Editura ARCB, pp. 245-281. 
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 A.C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar 1662, vol. 1, ff. 5-6. 
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 Ibidem, f. 31 
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 Din supravegherea informativă „a ieşit la iveală rolul de curier între monseniorul Aloisiu Boga şi secretarul 

Nunţiaturii din Bucureşti, Del Mestri” (Ibidem, ff. 60, 66) 
128

 Ibidem, dosar 6962, vol. 5, f. 8. 
129

 A.P.B.M., Fond Penitenciar Sighet Principal, neprelucrat. 
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căreia era trimis în U.M. pe o perioadă de 24 luni (A.S.R.I., Fond Documentar, dosar 9572, vol. 9, f. 22; 

A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 203452, vol. 6, f. 28).  
132
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finalizarea anchetei, în luna iulie 1955, a fost readus în penitenciarul Codlea.
133

 La 26 august 

1955 a fost eliberat prin clasarea cauzei.
134

 Şi-a reluat activitatea preoţească ca protopop de 

Braşov. 

 La 25 iulie 1956, Direcţia Regională a Securităţii Braşov i-a deschis un dosar de 

verificare, fiind bănuit de ,,sprijinirea unor elemente greco-catolice nerevenite”.
135

 La 6 martie 

1958, a fost inclus într-o acţiune informativă de grup ce avea în vedere o grupare clandestină, 

denumită ,,Asociaţia Tinerilor Maghiari din Ardeal”.
136

  În august 1958 a fost arestat şi acuzat 

,,că a luat cunoştinţă de existenţa organizaţiei subversive şi a tăinuit acest lucru”.
137

 În 

perioada anchetei a semnat un angajament de colaborare cu Securitatea şi a dat o declaraţie 

prin care se angaja că va încerca ,,influenţarea pozitivă” a episcopului Márton Áron în relaţiile 

cu statul, iar dacă nu va reuşi, va acţiona el în această direcţie.
138

 Eliberat la 8 august 1959,
139

 

l-a informat imediat pe episcopul Márton Áron despre angajamentul şi legăturile sale cu 

Securitatea.
140

 La 24 septembrie 1959 i s-a deschis un dosar de urmărire informativă cu 

numele de cod „Căruntul”, cu scopul „de a vedea activitatea sa duşmănoasă, dar şi pentru a-l 

compromite în faţa credincioşilor şi a episcopului Márton Áron”.
141

 În anii următori 

Securitatea a încercat să-l atragă la colaborare, dar fără nici un rezultat.
142

 La 11 martie 1969 

dosarul de urmărire informativă a fost închis, urmând să fie supravegheat în cadrul dosarului 

de problemă.
143

 La 18 octombrie 1972 i se deschide un nou dosar de urmărire 

informativă.
144

Avertizat de Securitate la 16 mai 1975, şi-a luat angajamentul să ,,nu mai 

desfăşoare activităţi care contravin legilor ţării, subliniind că aceste încălcări nu le-a făcut cu 

scopul de a contribui la subminarea statului”.
145

 La 17 februarie 1976 dosarul de urmărire a 

fost închis, întrucât ,,de la data avertizării nu s-au obţinut date din care să rezulte că ar 

desfăşura activităţi duşmănoase”.
146

 La 1 ianuarie 1975, a fost pensionat, dar a primit 

aprobarea Departamentului Cultelor de a funcţiona cu o jumătate de normă. În noiembrie 

1979 s-a retras definitiv din activitate, a părăsit clădirea protopopiatului romano-catolic şi s-a 

stabilit într-un azil din Braşov destinat persoanelor vârstnice, administrat de Biserica 

Romano-Catolică, unde a decedat la 31 august 1994.   

 

 EUGEN ZWIEDINEK (21 februarie 1884, Cluj – d. 1956?) 

 

 General, subsecretar de stat la Departamentul Colonizării, Inventarului şi Românizării, 

(2 mai  - 6 decembrie 1941), subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale pentru 

Colonizarea Populaţiei Evacuate (27 ianuarie - 2 mai 1941).  

 

 Cercetat de Tribunalul Poporului, dosarul său a fost clasat prin Ordonanţa nr. 10 din 

31 august 1946 a Parchetului General al Curţii de Apel Bucureşti (Cabinetul 3 Instrucţie 

Criminali de Război) întrucât nu existau „indicii că ar fi săvârşit fapte ce s-ar putea încadra în 

dispoziţiile Legii nr. 312/1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul 
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ţării sau crimă de război”.
147

 În decembrie 1948 a fost din nou cercetat de Cabinetul 2 

Cercetări Criminali de Război din cadrul Parchetului Curţii din Bucureşti.
148

  

 Arestat la 5 mai 1950 a fost transferat de la Direcţia Regională Braşov a Securităţii la 

Penitenciarul Sighet, pentru a fi încarcerat „în celula 18 de la parter”.
149

 La sfârşitul anului 

1950, soţia generalului, Maria Zwiedinek, adresa ministrului de Interne o scrisoare prin care 

solicita eliberarea unei dovezi că soţul ei „este deţinut în mod preventiv” pentru a putea primi 

pensie de urmaş pe numele ei, motivând că este o femeie „suferindă, de 64 de ani şi că nu are 

niciun alt venit sau mijloc de întreţinere”.
150

 

 La 19/24 ianuarie 1951 a fost transferat în arestul Securităţii din Bucureşti,
151

 în urma 

unei adrese din 16 ianuarie 1951 semnată de colonelul de securitate Mihai Dulgheru.
152

 

Bănuit de spionaj, a fost anchetat pentru legăturile sale cu un membru al Misiunii militare 

engleze la Bucureşti.
153

 În timpul deţinerii sale în arestul Securităţii din Bucureşti a solicitat 

graţierea sa. Reproducem un fragment din autobiografia redactată în această perioadă în care 

îşi motiva solicitarea: „Rog această graţiere pentru a-mi putea achita pe singura cale justă 

datoria mea faţă de debitorul meu, Patria şi partidul. Remarcaţi, vă rog, că vă las în gaj soarta 

soţiei şi a copilei mele, deci orice speculaţiune este de la început exclusă. Orice gând sau gest 

de o sinucidere este completamente înlăturată cu mult înainte de 6 mai 1950. Pentru un astfel 

de deznodământ aveam ocazii suficiente la Sighet, dar chiar şi numai ideea pentru situaţia 

mea este deplasată”.
154

 Pe referatul privind rezultatele cerectării a fost trecută rezoluţia: „Să 

fie trimis la Dunărea”.
155

 În seara zilei de 18 septembrie 1951 a fost readus la Sighet.
156

 

Colegul său de celulă, părintele iezuit Otto Farrenkopf, scria despre el: „Generalul Eugen von 

Zwiedeneck ne-a povestit lucruri interesante despre viaţa lui la curtea regală, despre 

călătoriile lui cu Regina Maria, despre moartea lui Ionel Brătianu şi multe altele”.
157

  

 A fost încadrat în U.M. pe timp de 24 luni prin Decizia M.A.I. nr. 417 din 20 

septembrie 1951,
158

 pedeapsa fiind majorată  cu 12 luni conform Deciziei 635/1953.
159

 În iulie 

1955 a fost transferat de la Sighet în arestul Ministerului de Interne din Bucureşti (U.M. 

0123/0).
160

 Având grave probleme de sănătate
161

, Procuratura Militară Bucureşti, prin 

Rechizitoriul nr. 1270 din 30 decembrie 1955 a dispus „clasarea cauzei şi punerea sa în 

libertate”.
162

 A fost eliberat la 4 ianuarie 1956, de la UM 0123/E Bucureşti. În baza Deciziei 

M.A.I. nr. 6167 din 17 noiembrie 1955 i s-a fixat D.O. pe timp de 60 luni în comuna Lăteşti, 

raionul Feteşti, unde a fost trimis pe data de 5 ianuarie „cu însoţitor”.
163

 Internat în stare gravă 

în Spitalul din Feteşti, de unde a fost externat la 4 aprilie.
164

 Imobilizat la pat, a fost cazat într-
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o cameră din locuinţa Mariei Antonescu, soţia mareşalului Ion Antonescu, aflată cu domiciliu 

obligatoriu în comuna Lăteşti.
165

 Prin Decizia M.A.I. nr. 6362 din 16 mai 1956 i s-au ridicat 

restricţiile domiciliare.
166

 În momentul ridicării restricţiilor domiciliare se afla internat în 

Spitalul din Feteşti. Suferea de reumatism poliatricular, fiind imobilizat la pat.
167

  

  

 

 

Andrea Dobes, Episcopul Anton Durcovici în Penitenciarul Sighet Principal, în „În umbra 

crucii. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului Anton Durcovici”, coord. 

Ștefan Lupu, Iași, Editura Sapientia, 2013, pp. 248-279 
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