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Iezuiţi în România comunistă 

Cazul părintelui Rafael Haag 

 

„Sunt preot creştin catolic, iar credinţa creştină 

nu se împacă cu ateismul ideologiei marxiste”
1
. 

 

În cursul anului 1948, după impunerea monolitismului politic şi instituţional, autorităţile 

comuniste au declanşat ofensiva împotriva cultelor religioase din România. Complexitatea 

demografiei confesionale impunea atitudini diferenţiate pentru fiecare comunitate religioasă, 

care au evoluat în funcţie de „disponibilitatea” acestora spre cooperarea cu puterea laică
2
.  

Având o structură centralizată, subordonată din punct de vedere spiritual, dar şi canonic, 

Sfântului Scaun, Biserica Romano-Catolică a constituit o problemă importantă pentru guvernul 

comunist. Începând din primăvara anului 1948, în presa românească a început o virulentă 

campanie anticatolică, ce a culminat cu adoptarea unor măsuri legislative prin care s-a urmărit 

lichidarea libertăţii bisericii şi încadrarea ei în cadrele regimului
3
. Legislaţia anticlericală a fost 

aplicată concomitent cu persecuţia şi arestarea ierarhilor, preoţilor, precum şi a unui număr 

însemnat de călugări şi călugăriţe catolice. Cu toţii au fost condamnaţi la numeroşi ani de 

închisoare sau domiciliu obligatoriu, urmate de o atentă şi permanentă supraveghere a poliţiei 

politice
4
.  

Demersul nostru doreşte să creioneze portretul călugărului iezuit Rafael Haag în anii 

dictaturii comuniste, un  exemplu remarcabil de intransigenţă, consecvență şi fidelitate faţă de 

                                                           

1
 Fragment dintr-o scrisoare trimisă Miliţiei Capitalei la 6 noiembrie 1973, în Arhiva Consiliului Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității, fond Informativ, dosar 203455, vol. 5, f. 15v (în continuare se va cita ACNSAS). 
2
 Pentru detalii a se vedea capitolul „Regimul comunist şi cultele religioase”. In: Comisia Prezidențială pentru 

Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport final, editori: Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, 

Cristian Vasile, București, Humanitas, 2007, p. 258-288 (în continuare se va cita Raport final....). 
3
 După denunţarea unilaterală din partea guvernului român, la 19 iulie 1948 a Concordatului încheiat cu Sfântul 

Scaun, la 3 august 1948 au fost adoptate două decrete-legi (nr. 175  şi 176) prin care statul şi-a impus monopolul 

asupra educaţiei, iar toate bunurile bisericilor şi congregaţiilor religioase care au servit pentru funcţionarea şi 

întreţinerea instituţiilor de învăţământ clericale au trecut în proprietate publică. La 4 august 1948 a fost adoptat 

Decretul-Lege nr. 177 privind regimul general al cultelor, pe baza căruia statul a preluat în întregime conducerea 

problemelor de natură ecleziastică (Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul 

regimului comunist, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2003, p. 127 şi urm). 
4
 Pentru o analiză pertinentă a represiunii îndreptate împotriva ordinelor religioase catolice în perioada 

comunistă, a se vedea România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea F-O, coordonator: 

Octavian Roske, Bucureşti, INST, 2012, p. 660-676. 
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convingerile sale religioase. Studiul se bazează în mare măsură pe documente inedite (sinteze, 

rapoarte, note informative, declaraţii) din dosarele aflate în Arhiva Consiliului Naţional pentru 

Studierea Arhivelor Securităţii, cărora li se adaugă informaţii din memorialistica detenţiei, 

precum şi referiri la studii şi articole de specialitate.  

 Rafael Haag s-a născut la 6 februarie 1895 în comuna dobrogeană Colelia. După 

absolvirea şcolii primare în satul natal, şi-a continuat pregătirea la Liceul „Sfântul Iosif” al 

Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti. A urmat studii teologice la Roma, susţinându-

şi doctoratul la Universitatea Urbaniană „De Propaganda Fide”, fiind hirotonit preot la 19 

aprilie 1919
5
. Reîntors în ţară, între 1919 şi 1920 a activat ca pedagog la internatul 

arhiepiscopal catolic „Sfântul Andrei” din Bucureşti, fiind apoi numit capelan la parohia 

Turnu Severin (1920 – 1925).  În paralel a funcţionat ca învăţător la Şcoala primară parohială 

catolică, predând religia, limba franceză şi dexterităţi. A desfăşurat o bogată activitate 

pastorală în calitate de paroh la Sulina (1925 - 1933)
6
, Râmnicu Vâlcea (1933 - 1937) şi 

Cernăuţi (1939)
7
. În martie 1944 a revenit la Bucureşti ca profesor de religie la Institutul de 

Fete „Sfântul Iosif”, preluând şi conducerea revistelor religioase „Raiul copiilor” şi „Raiul 

Tineretului”
8
. Între 1945 şi aprilie 1949 a fost duhovnicul Nunţiaturii Apostolice, a maicilor 

din Mănăstirea Catolică „Sfânta Maria” din Capitală și de la Clauzura „Sfânta Agnes” de la 

Popeşti-Leordeni. În această calitate, de două ori pe săptămână vizita institutele menţionate. 

În paralel, din toamna anului 1946 a activat ca preot la Biserica „Sfânta Elena” pentru 

credincioşii romano-catolici de limba română din Bucureşti
9
. 

                                                           

5
 ACNSAS, fond Penal, dosar 7748, vol. 1, f. 347. 

6
 În perioada 1925-1929 a deţinut şi funcţia de director al Şcolii primare parohiale de la Sulina (Ibidem, dosar 73, 

vol. 1, f. 347).  
7
 După ce a demisionat din postul de paroh, la 6 octombrie 1937 a început noviciatul în „Societatea lui Isus” 

(Ordinul Iezuit), formarea călugărească desfăşurând-o la Budapesta. În 1939 s-a întors în ţară, fiind trimis la 

mănăstirea iezuită din Cernăuţi pentru păstorirea credincioşilor de limbă germană. După ocuparea Bucovinei de 

Nord de trupele sovietice, în vara anului 1940, germanii fiind repatriaţi, a rămas fără credincioşi. În iunie 1941, 

după şase luni petrecuţi într-un lagăr de repatriere din Germania s-a reîntors în ţară prin intermediul Comisiei de 

Repatriere germano-sovietice. A locuit în incinta Liceului de Fete ,,Sfântul Iosif” din Bucureşti, unde a predat 

religia. În toamna anului 1942 a fost rechemat la Cernăuţi pentru a sluji în biserica Ordinului Iezuit (Ibidem, f. 

348; Bánkuti Gábor, Jezsuiták Romániában a 20. Században, manuscris; în continuare se va cita Bánkuti Gábor, 

Jezsuiták Romániában...). 
8
 ACNSAS, fond Penal, dosar 73, vol. 1, f. 348. 

9
 Iezuiţii s-au stabilit în Bucureşti în octombrie 1924, cu consimţământul episcopului Alexandru Theodor Cisar, 

într-un spaţiu din incinta Institutului „Sfântul Iosif”. Activitatea pastorală era asigurată de călugărul Otto 

Canisius Farrenkopf, ajutat de preoţii Augustin Arndt şi Stanislau Bartinovschi. La 13 noiembrie 1935 au primit 

pentru pastoraţie Parohia „Sfânta Elena”, unde liturghiile erau celebrate atât în rit latin cât şi în cel bizantin. În 

1939 iezuiţii au cumpărat o mică casă în strada Cuza Vodă nr. 119 pentru a servi ca locuinţă a preoţilor (Bánkuti 

Gábor, „Egyház és társadalom interakciói Romániában a 20. Század első felében. A jezsuiták példája”. In: Az 

egyház társadalma – A társadalom egyháza. Egyház és társadalom közép-és kelet-európában a 20. Században, 

editori: Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán, Pécs, Editura PHF, 2015, p. 124-125).  



 La sfârşitul lunii iulie 1948, în urma unei sesizări primite din partea organizaţiei de 

partid a Capitalei, a fost arestat de ofiţerii Siguranţei
10

. Reţinerea sa avea la bază o delaţiune 

prin care autorităţile erau înştiinţate că păstrează legătura cu superiorul Ordinului iezuit din 

Bucureşti, părintele Ioan Lazăr
11

, că ar fi distrus „materiale de propagandă fasciste” pe care 

acesta i le-ar fi lăsat în păstrare şi că „ar interzice credincioşilor catolici să facă parte din 

organizaţiile democratice”
12

. La 3 august 1948, comisarul Nicolae Done a înaintat conducerii 

Serviciului Operativ al Inspectoratului de Siguranţă al Capitalei un amplu referat privind 

rezultatul cercetărilor în cazul Haag, propunând eliberarea sa deoarece „nu se pot administra 

probe de vinovăţie pentru a putea fi trimis în faţa justiţiei”
13

. Recomandarea a fost aprobată, 

dar pe referatul comisarului a fost trecută următoarea menţiune: „Materialul interzis ce trebuia 

distrus [volumul Mein Kampf-n.n.]
14

 să fie predat la magazie. Se va întocmi fişe pentru 

evidenţă şi în caz de recidivă să se conexeze şi prezentul dosar”
15

.  

 La începutul anului 1949, pe fondul intensificării măsurilor anticatolice, autorităţile 

comuniste şi-au concentrat atenţia asupra ordinelor călugăreşti. Într-o şedinţă de lucru a 

conducerii Ministerului Afacerilor Interne din 25 martie 1949
16

, generalul Gheorghe Pintilie, 

şeful Securităţii şi totodată ministru adjunct de Interne a fost însărcinat să stabilească împreună 

cu ministrul Cultelor, Stanciu Stoian şi patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Justinian Marina, 

mănăstirile unde urmau să fie concentraţi călugării romano-catolici
17

. Apogeul acţiunilor 

împotriva congregaţiilor romano-catolice este atins prin adoptarea H.C.M. nr. 810, publicat în 

Monitorul Oficial din 1 august 1949, prin care era interzisă funcţionarea a 15 din cele 25 de 

ordine religioase catolice care desfăşurau activitate în domeniul învăţământului, îngrijirii 

bolnavilor şi asistenţei sociale. Decizia era motivată prin faptul că ,,sarcinile de învăţământ, 

sănătate şi asistenţă publică, conform legilor în vigoare, revin în întregime şi exclusiv 

                                                           

10
 ACNSAS, fond Penal, dosar 7748, f. 21.  

11
 După desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice şi a ordinelor religioase, părintele Ioan Lazăr s-a refugiat în Ţara 

Haţegului, implicându-se în mişcarea de rezistenţă. De la sfârşitul anului 1948 a stat ascuns în diferite localităţi, 

continuându-şi activitatea de apostolat. Descoperit de Securitate în 1950, i s-a impus domiciliu forţat la 

Mănăstirea Franciscană din Gherla (http://www.iezuiti.ro/2012/05/25/ioan-lazar/, accesat la 22 noiembrie 2015). 
12

 ACNSAS, fond Penal, dosar 7748, f. 5. 
13

 Ibidem, f. 5-7. 
14

 Părintele Haag a menţionat într-o declaraţie din 31 iulie 1948 că a cumpărat cartea în cursul anului 1941, 

achiziţia fiind motivată prin curiozitatea stârnită de „un document de o criminalitate dementă monstruoasă, 

nicidecum din simpatie pentru demenţa nazistă” (Ibidem, f. 16).  
15

 Ibidem, f. 5. 
16

 În cadrul întrunirii, ministrul de Interne Teohari Georgescu a precizat că ,,din cauza politicii pe care o duc 

preoţii şi călugării catolici din diferite ordine, care sunt agenţii Papei şi ai imperialismului anglo-american, 

mănăstirile au devenit un focar de unde pornesc toate uneltirile, instigările şi aţâţările împotriva regimului de 

democraţie-populară” (Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948-1950: 

transformări instituționale, București, Editura ALL, p. 424). 
17

 Ibidem, p. 425.  

http://www.iezuiti.ro/2012/05/25/ioan-lazar/


statului”
18

. În acel moment, Ordinul Iezuit nu a fost afectat în mod direct de prevederile 

decretului de desfiinţare, neavând implicaţii majore în domeniile amintite
19

.  

 În perioada următoare, autorităţile au declanşat un val de arestări în rândul episcopilor, 

preoţilor şi călugărilor romano-catolici, acuzaţi de ,,spionaj” şi ,,trădare de ţară”. Călugării 

iezuiţi au intrat automat în vizorul Securităţii, datorită încurajării credincioşilor greco-catolici la 

solidaritate şi rezistenţă, a menţinerii legăturilor cu Nunţiatura şi punerii în aplicare a 

dispoziţiilor primite din partea Sfântului Scaun, dar mai ales în urma încercărilor de a submina 

activitatea preoţilor romano-catolici colaboraţionişti şi a organizării activităţii pastorale 

clandestine
20

.  

Vice-provincia română a „Societăţii lui Isus”, titulatura oficială a Ordinului Iezuit din 

România, era condusă din 31 iulie 1942 de părintele Cornel Chira
21

, iar odată cu arestarea 

acestuia, la 15 octombrie 1948, Rafael Haag a devenit Superior al iezuiţilor
22

. Timp de 

aproape doi ani, părintele Haag a desfăşurat o amplă activitate clandestină, atât prin munca de 

apostolat, cât şi în sprijinirea rezistenţei greco-catolice
23

. Într-o fişă personală întocmită de 

ofiţerii Securităţii la 12 aprilie 1950, se menţiona un episod petrecut în decembrie 1948, când 

o comisie de preoţi ortodocşi a încercat să preia Biserica catolică din strada Cuza Vodă 

[deservită de catolici de ambele rituri - n.n.] acesta „a instigat pe ceilalţi preoţi la rezistenţă, 

opunându-se hotărât acestei măsuri”
24

. Documentele poliţiei politice evidențiază faptul că 

părintele Haag a fost personajul principal în angrenajul creat de Nunțiatura din București în 

vederea cunoașterii situației catolicilor de ambele rituri din Transilvania. Din procesele- 

verbale de anchetă ale călugărilor și preoților catolici reiese că Rafael Haag a reușit să strângă 

                                                           

18
 Ibidem, p. 425-426. Pentru detalii, a se vedea Ovidiu Bozgan, „Ofensiva împotriva monahismului catolic din 

România (1948-1951). In: Revista istorică, 2002, 13, nr. 1-2, p. 91-119. 
19

 Amănunte despre organizarea, componența numerică și situația patrimoniului deținut de membri Ordinului 

Iezuit la Satu Mare, Cluj și București în perioada 1948-1950, a se vedea la Jánosi Csongor, „Román 

titkosszolgálati háttérintézkedések Bátai Gyula jezsuita szerzetes esetében. Egy 1956. évi kiutasitás előzményei”. 

In: Az egyház társadalma – A társadalom egyháza. Egyház és társadalom közép-és kelet-európában a 20. 

Században, editori: Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán, Pécs, Editura PHF, 2015, p. 26-30. 
20

 Pentru activitatea desfăşurată de călugării iezuiţi în această perioadă, analizată pe baza unor materiale inedite 

de arhivă a se vedea Bánkuti Gábor, Jezsuiták Romániában.... 
21

 Biografia părintelui Cornel Chira la Sergiu Soica, Martiri şi mărturisitori sub regimul comunist: Eparhia 

Greco-Catolică de Lugoj, Târgu Lăpuş, Galaxia Gutenberg, 2013, p. 164-168. 
22

 Nu am putut identifica cu exactitate dacă părintele Haag a rămas în funcţie până la arestarea sa din aprilie 

1950 sau predase între timp ştafeta fostului superior, Cornel Chira, eliberat din detenţie. Între anii 1952 şi 1958 

superior al iezuiţilor din România a fost Pall Francisc, iar după plecarea acestuia din ţară, timp de 38 de ani, 

comunitatea iezuită din România a fost condusă de Emil Puni (Bánkuti Gábor, Jezsuiták Romániában…). 
23

 În martie 1949, părintele Haag a oferit sprijin material canonicului greco-catolic Augustin Maghiar de la 

Oradea în acţiunea de retractare a preoţilor trecuţi la ortodoxie (ACNSAS, fond Penal, dosar 7748, f. 35). Într-o 

declaraţie din 9 iunie 1950, călugărul iezuit Otto Canisius Farrenkopf amintea de ajutorul financiar oferit de 

Nunțiatură, prin intermediul lui Rafael Haag, călugăriţelor  unite de la Blaj, concentrate din toamna anului 1948 

la Obreja şi Jucu de Jos (Ibidem, dosar 16671, vol. 2, f. 20). 
24

 Ibidem, dosar 7748, f. 35.  



și să transmită reprezentantului Sfântului Scaun numeroase date referitoare la starea de spirit a 

credincioșilor catolici, nemulțumirile apărute în urma laicizării învăţământului, dar și 

informații despre situația țăranilor supuși procesului colectivizării
25

. În această perioadă, 

datorită activităţilor sale clandestine, a trăit într-o permanentă nesiguranţă, fiind nevoit să-şi 

schimbe deseori domiciliul pentru a nu fi arestat.
 
 

După mai multe propuneri de a fi reţinut venite din partea ofiţerilor Securităţii, la 11 

aprilie 1950 a fost arestat, fiind acuzat de spionaj în favoarea Vaticanului. Anchetat în 

beciurile Ministerului de Interne din Bucureşti, într-o declaraţie din 21 septembrie 1950 îşi 

sintetiza astfel întreaga sa activitate: „Politică n-am făcut niciodată. Nu m-am înscris în niciun 

partid politic şi n-am activat de fel. N-am făcut altă activitate decât religioasă-bisericească”
26

. 

Fără a fi judecat, la 26 octombrie 1950 a fost transferat la Penitenciarul Sighet Principal, 

alături de episcopii catolici Ioan Suciu, Ioan Ploscaru, Bogdánffy Szilárd şi călugărul Ion 

Raţă-Tarcisius
27

. A fost nevoit să suporte regimul inuman de detenţie de la Sighet până la 

sfârşitul lunii noiembrie 1951, când a fost readus în arestul Ministerului de Interne din 

Bucureşti”
28

. 

  A urmat o perioadă în care a fost supus la numeroase interogatorii şi anchete în vederea 

strângerii dovezilor necesare trimiterii în judecată. Adesea a fost confruntat cu alţi preoţi, 

datorită unor neconcordanţe privitoare la activitatea dinainte de arestare
29

. Din lectura 

declaraţiilor semnate de călugărul iezuit rezultă foarte clar atitudinea sa intransigentă, 

nerecunoscând nicio autoritate civilă, refuzând astfel să colaboreze cu organele de anchetă. 

Într-o declaraţie din 29 ianuarie 1952 îşi argumenta astfel poziţia categorică adoptată în 

timpul cercetărilor: ,,Având numai activitate bisericească nu mă simt obligat să dau seama 

despre aceasta în faţa autorităţilor civile, cum nici autorităţile civile nu se consideră obligate 

să dea seama de activitatea lor în faţa forului bisericesc. Căci biserica, în misiunea şi 

activitatea ei, este tot aşa de independentă de Stat, ca şi Statul de biserică”
30

. În aceste condiţii 

                                                           

25
 Ibidem, f. 35-37. 

26
 Ibidem, dosar 73, vol. 1, f 349. 

27
 Pentru detalii privind împrejurările transferului, a se vedea Ioan Ploscaru, Lanţuri și teroare, Timișoara, 

Editura Signata, 1993, p. 159-161. 
28

 ACNSAS, fond Penal, dosar 73, vol. 1, f. 364. 
29

 Interogatoriul din 3 decembrie 1951 este un exemplu în acest sens. Confruntat cu preotul romano-catolic Iosif 

Waltner care declarase că Haag s-ar fi deplasat la Timişoara la solicitarea Nunţiaturii ,,pentru a înfiinţa un centru 

de spionaj care să furnizeze informaţii din domeniul politic, economic, cultural, social şi militar”, răspunsurile 

lui Haag au fost extrem de ferme, negând orice activitate de spionaj: „Nu este adevărat. Eu am avut misiunea să 

culeg numai informaţii bisericeşti” (Ibidem, f. 330-332). 
30

 Ibidem, f. 338. 



anchetatorii au considerat inutilă continuarea cercetărilor în cazul său
31

, optând pentru 

includerea părintelui Haag într-un lot mai mare de clerici catolici acuzaţi de spionaj şi trădare. 

Între timp, la 31 ianuarie 1952 a fost depus în celula nr. 15 a Penitenciarului Jilava, pentru ca 

la 2 februarie să fie transferat la Aiud
32

. 

În primăvara anului 1952, ofiţerii Direcţiei Anchete Penale a Securităţii (maiorul 

Matusei Andreescu şi locotenentul Gheorghe Enoiu), considerând că există suficiente probe, 

propuneau trimiterea lui în justiţie, prin includerea într-un grup de preoţi, călugări şi 

călugăriţe romano şi greco-catolice
33

. Pe prima filă a referatului, la 18 aprilie 1952, a fost 

trecută următoare rezoluţie: „Se vor completa declaraţiile cu unele fapte concrete (precizării) 

cum ar fi: ce fel de informaţii militare, politice, economice au transmis, ce conţineau acele 

informaţii”
34

. Găsit vinovat de „înaltă trădare, favorizarea infractorului şi omisiune de 

denunţ”
35

, prin Sentinţa nr. 142 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti din 28 octombrie 

1952 a fost condamnat la 18 ani muncă silnică
36

.  

După pronunţarea sentinţei şi-a continuat detenţia în Penitenciarul Aiud, dând dovadă 

de o atitudine intransigentă în raport cu administraţia închisorii
37

, în timp ce în faţa diverselor 

                                                           

31
 După eliberarea din închisoare, părintele Haag i-a povestit sursei „Lupescu” că nu avea nimic de reproşat 

anchetatorilor săi, care s-au purtat ,,în mod civilizat”, cu o singură excepţie: „În timpul anchetei la Ministerul de 

Interne a primit o palmă de i s-a spart timpanul la o ureche, cu care nu mai aude. Palma a primit-o atunci când a 

spus anchetatorului că nu mai răspunde la întrebări, că ar fi spus tot ce ştia” (Notă informativă din 17 septembrie 

1965, în Idem, fond Informativ, dosar 203455, vol. 1, f. 75). 
32

 Idem, fond Penal, dosar 73, vol. 2, f. 321; Ibidem, dosar 7748, f. 44, 150. 
33

 Printre cei trimiși în judecată în acest lot erau preoții romano-catolici Iancu (Ioan) Baltheiser și Mathias Pozar, 

vicarul general și secretarul Episcopiei de Alba Iulia, Jakab Antal, respectiv Ladislau David, preoții greco-
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 ACNSAS, fond Penal, dosar 73, vol. 2, f. 347-348. 
35
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în proces” (Idem, fond Informativ, dosar 161639, vol. 1, f. 70. Mulţumim domnului Emanuel Cosmovici pentru 
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36

 Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea recursului de către Tribunalul Militar pentru Unităţile M.A.I. la 22 

mai 1953 (Idem, fond Penal, dosar 7748, f. 122). 
37

 În fişa de caracterizare, comandantul Penitenciarului Aiud, colonelul Ştefan Koller a menţionat: ,,În timpul 

deţinerii în această formaţiune a avut o comportare rea, căutând să instige în rândul deţinuţilor refuzul de a ieşi la 

muncă” (Ibidem, f. 46). 



comisii de anchetă şi-a manifestat consecvenţa faţă de principiile sale exprimate anterior
38

. 

Astfel, la 4 decembrie 1954, fiind audiat în calitate de martor de Comisia Rogatorie de pe 

lângă Tribunalul Raional Aiud a refuzat să răspundă la întrebări, precizând că „nu numai 

acestei comisii nu va declara, dar chiar ori cine ar veni pentru a fi anchetat, nu va declara 

nimic”
39

. La 10 decembrie 1954 a fost mutat la Penitenciarul Piteşti, iar la 6 februarie 1955, 

transferat la închisoarea din Timişoara
40

. Audiat în dosarul episcopului Ioan Ploscaru
41

, nu a 

vrut să coopereze cu anchetatorii, motivând că ,,nu cunoaşte activitatea acestuia”
42

. În timpul 

detenției de la Timișoara a fost pedepsit, în martie 1956 cu „tăierea pachetului pe una lună” 

întrucât în timpul unei percheziţii gardienii au descoperit că „a confecţionat o serie de sfinţi 

din pâine”
43

. 

 Readus în Penitenciarul Piteşti la sfârşitul lunii martie 1956, părintele Haag, o fire 

dârză, greu adaptabilă regimului aspru al închisorii, a fost pedepsit de mai multe ori pentru 

încercările de continuare a vieții spirituale în cadrele aspre ale recluziunii
44

. Rapoartele 

gardienilor menționau ca abateri cântecele bisericeşti cântate în cameră „de se auzea pe toată 

secţia, învăţând şi pe alţi deţinuţi”, precum și rugăciunile comune din celulă
45

. Adesea a fost 

nevoit să suporte repercusiunile izolării
46

 pentru că a fost găsit dormind în timpul zilei ori s-au 

găsit asupra sa diverse lucruri interzise de regulamentul penitenciarului (un cuţit confecţionat 

din toarta de la o cană sau o cruciuliţă făcută din săpun). Ion Ioanid, unul din cei mai 

cunoscuţi memorialişti ai spaţiului concentraţionar românesc, coleg de celulă cu părintele 

Haag în închisoarea din Piteşti, îi face următoarea caracterizare: „Printre primele câteva 

personaje, care prin înfăţişare şi comportare îţi atrăgeau atenţia când intrai în camera noastră 
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 Idem, fond Penal, dosar 7748, f. 47. 
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  După eliberare a povestit unei cunoştinţe, sursa ,,Geta” a Securităţii, una din pedepsele pe care a fost nevoit să 
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era preotul romano-catolic Haag. Figura lui, cu trăsăturile dure şi lipsite de mobilitate, de 

parcă ar fi fost cioplită în piatră şi uitătura severă a ochilor prin ochelari, nu te îndemna să-l 

priveşti cu simpatie sau să doreşti să-l cunoşti mai îndeaproape. De altfel era destul de greu să 

intri cu el în contact, Haag neparticipând în niciun fel la viaţa şi diferitele activităţi comune 

din cameră. Aşezat în pat turceşte, cu ochii închişi şi mâinile împreunate, a continuat să facă 

ceea ce făcea cea mai mare parte din timp: s-a rugat. Singurele derogări de la rigurozitatea 

acestui regim erau cele la care îl obliga programul zilnic. De îndată ce se întorcea însă de la 

plimbarea în curte, ori de la W.C., sau după ce îşi primea gamela cu mâncare, se suia din nou 

la el în pat, izolându-se de lume”
47

. Ioanid menţionează că părintele iezuit îşi întrerupea rar 

rugăciunile şi meditaţiile: „Una ţinea mult mai puţin de domeniul spiritual, deşi produsul final 

era un obiect ce servea tot la rugăciune: la cererea deţinuţilor catolici din camera noastră, dar 

şi din alte celule, popa Haag le confecţiona rozarii. Mărgelele le modela din miez de pâine, 

îndelung frământat, amestecat cu carbocif, unul din puţinele medicamente pe care Ciortan 

[Ion Cioltan, sanitarul penitenciarului-n.n.] le distribuia cu dărnicie, şi cu salivă. O dată uscate 

şi întărite, le înşira pe aţă, iar rezultatul era un colan de mătănii, care prin aspect şi 

perfecţiunea cu care era lucrat putea sta alături de orice alt obiect similar, fabricat în condiţii 

normale din abanos şi onix. Pe lângă rozarii, şi mai mult de nevoie, Haag a făcut, din acelaşi 

material şi cu aceeaşi metodă, un număr destul de mare de nasturi, o parte pentru el, iar 

surplusul pentru cine a vrut să ia”
48

. 

 Cu o tărie de caracter ce a stârnit admiraţia şi respectul colegilor de detenţie, părintele 

Haag şi-a trăit viaţa de deţinut retras, tăcut, evitând contactele cu colegii de celulă, dar 

nerenunţând niciodată la munca de apostolat
49

. Un exemplu este cazul colegului său de 

cameră, Mugur Constantin
50

, convertit de călugărul iezuit la catolicism, faptul fiind remarcat 

de Ion Ioanid: „Cu o punctualitate de ceasornicar, la aceeaşi oră după prânz, Haag cobora de 
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la locuinţa lui de la etaj şi venea să se aşeze pe patul de la parter ocupat de Costică Mugur
51

. 

Unul lângă altul, stăteau de vorbă amândoi pe şoptite şi se rugau împreună timp de vreo 

jumătate de oră, după care preotul se întorcea din nou la meditaţiile lui în patul de la etaj”
52

. 

Onestitatea şi verticalitatea exemplară a părintelui Haag a stârnit uneori invidia informatorilor 

de cameră, atitudinea sa fiind descrisă, evident ironic, în delaţiunile oferite administraţiei 

închisorii. Astfel, într-o notă din 7 aprilie 1960, sursa „Ionescu Mircea” relata: „Popa Haag 

din ordinul iezuiţilor pare a fi un fel de politruc al lor, toţi au cam frică de el. Acesta vorbeşte 

preoţilor catolici Kilian [Josef] si Simonfi [Andor] şi evreului creştinat Mugur Constantin 

toată ziua chestiuni bisericeşti şi filosofice. Dacă tragi cu urechea la ce spune te minunezi cum 

în 1960 mai poate debita cineva asemenea tâmpenii cu balauri, îngeri, minuni şi încă să mai 

aibă auditori care să-i soarbă cuvintele. Toată ziua se roagă cu o frenezie de apucat, de 

nebun”
53

.  

 În perioada anilor de închisoare, părintele Haag şi-a păstrat optimismul, dar şi o 

anumită formă de idealism, fiind convins de iminenta prăbuşire a regimului comunist. 

Considera că după prăbuşirea „dictaturii proletare”, Biserica Romano-Catolică va juca un rol 

important în normalizarea situaţiei interne. Uneori povestea colegilor de celulă despre 

convingerile şi gândurile sale, dezvăluind câteva din proiectele de viitor, extrem de 

ambiţioase, dar utopice, totodată. Colegul său de cameră, agentul „Alexandrescu Cornel”
54

 

într-o delaţiune din 14 octombrie 1957 a redat în detaliu planurile de viitor ale părintelui, 

concluzionând că acesta preconiza ca împreună „cu vreo 400 de propagandişti devotaţi” să 

depună „o muncă considerabilă atât pe linia rezistenţei, cât şi pe linia pregătirii trecerii 

ortodocşilor la catolicism”
55

. Probabil că în condiţiile inumane din închisorile României 
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comuniste, schiţarea unor proiecte de viitor, care privite retroactiv par doar simple iluzii, 

ofereau deţinuţilor o posibilă cale de supravieţuire. Pentru un om cu puternice convingeri 

religioase, cum era cazul părintelui Haag, regimul comunist bazat pe fundamentele gândirii 

marxist-ateiste, trebuia neapărat înlocuit de o societate întemeiată pe valorile eticii şi moralei 

creştine.  

 La 6 iunie 1960, Rafael Haag a fost transferat în Penitenciarul Dej, a cărui conducere 

era sfătuită să aibă în vedere o ,,supraveghere îndeaproape” a călugărului iezuit, datorită 

semnalărilor privind comportarea sa ,,duşmănoasă” în spaţiile anterioare de recluziune
56

. În 

februarie 1962, într-o adresă venită din partea Serviciul Evidenţă din cadrul Direcţiei 

Generale a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă se solicita conducerii penitenciarului 

adoptarea unor măsuri urgente pentru ca părintele Haag să fie izolat ,,într-o cameră singur, 

fără să aibă legături cu alţi deţinuţi, fiind în supraveghere”
57

. Călugărul iezuit era convins că 

izolarea sa de aproape un an de zile s-a datorat ,,unui denunţ din camera preoţilor”, dar nu 

regreta aceea perioadă deoarece ,,s-a putut ruga în voie, doar că atunci s-a îmbolnăvit de 

reumatism, iar medicul închisori avea interdicţia de a-i oferi asistenţă medicală”
58

. 

 În iunie 1963, a fost mutat la Penitenciarul Gherla, unde, potrivit notelor informative 

furnizate de agenţii de cameră îşi petrecea zilele în rugăciune, fiind „foarte bolnav de 

reumatism, anchilozat, stând tot timpul în pat”
59

. Era un om direct, iar în puţinele ocazii în 

care participa la discuţiile din cameră, nu-şi punea problema să-şi disimuleze gândurile, 

părerile şi opiniile privitoare la cauzele şi motivele ce au stat la baza declanşării unor 

evenimente interne sau internaţionale. La un moment dat, citindu-se în cameră un articol din 

ziar în care era tratată situaţia din Coreea de Sud, menţionându-se existenţa ,,a milioane de 

TBC-işti”, părintele Haag a replicat: „Nu înţeleg cum bolile şi mizeria ocupă numai anumite 

puncte geografice de pe glob, influenţate de prezenţa americanilor? De ce, de pildă, nu se 

publică numărul bolnavilor şi al victimelor din China, U.R.S.S. şi Coreea de Nord?”
60
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 Semnalat în notele informative ale agenţilor din penitenciar ca având un comportament 

liniştit, manierat şi disciplinat, totuși în timpul detenţiei de la Gherla călugărul iezuit a fost 

pedepsit cu peste cincizeci de zile de izolare
61

. Poziţia sa demnă, nedispusă la compromisuri 

rezultă şi din caracterizarea făcută la 11 februarie 1964 de locotenentul Rusu Ananie, ofiţerul 

informativ al penitenciarului: „Element fanatic religios şi duşmănos înrăit al regimului 

democrat-popular din R.P.R., idei materializate prin predicile şi slujbele religioase oficiate în 

camerele de detenţie pe unde a putut, cât şi prin repetatele tentative de a lua legătura cu 

exteriorul
62

 şi de a  transmite mesaje în exterior”
63

. Aprecierile administraţiei închisorii la 

adresa părintelui Haag se bazau în mare măsură pe notele informative furnizate de agenţii de 

cameră. Una din caracterizările făcute de prolificul informator „Sava Victor”
64

 evidenţiază 

principiile de bază ale atitudinii adoptate de călugărul iezuit de-a lungul anilor de închisoare: 

„Foarte perfid, dibaci în discuţii şi periculos pentru deţinuţii cu care convieţuieşte. El ca preot 

nu minte niciodată, iar ceea ce deţinuţii numesc minciună, el numeşte restricţie mentală ce îi 

este impusă de conştiinţă şi de cauza pe care o serveşte faţă de duşmanii săi şi ai bisericii. 

Deţinutul Haag se consideră şeful iezuiţilor din ţară, duşman neîmpăcat al regimului, fanatic 

şi de totală rea credinţă. Haag se laudă că a convertit la catolicism câteva sute de evrei la 

Cernăuţi în timpul războiului
65

, însă cele mai frumoase şi mai valoroase convertiri le-a făcut 

în cei 14 ani de detenţie”
66

. Este amintită implicarea sa în apărarea colegilor de suferinţă, un 

exemplu fiind cazul preotului franciscan Ştefan Tătaru
67

, nevoit să suporte „critica şi 

judecata” colegilor de cameră în urma unui memoriu înaintat conducerii penitenciarului. 

Părintele Haag a intervenit, afirmând cu tărie că este împotriva „acestor metode josnice de a 

judeca o persoană în public, numai de a intra în graţiile ofiţerului operativ”
68

. Fragmentul 
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prin botezarea acestora. Intervenţiile făcute pe lângă autorităţile româneşti sunt descrise într-o declaraţie din 31 

iulie 1948, din timpul primei sale arestări (Idem, fond Penal, dosar 7748, f.16-16v).  
66

 Idem, fond Informativ, dosar 203455, vol. 1, f. 181. 
67

 Pentru amănunte biografice a se vedea, Franciscani în zeghe. Auto/biografii şi alte texte, coordonator: fr. Iosif 

Diac, ediţia a II-a revizuită, Roman, Editura Serafica, 2015, p. 234). 
68

 Părintele Haag şi-a continuat expunerea cu fermitate, menţionând că judecarea în public, pedepsirea şi 

consecinţele pe care le va suporta „nu îi vor lua niciodată harul de preot şi va rămâne întotdeauna părintele 



amintit se referă la ,,activitatea de club” din Penitenciarul Gherla, desfăşurată sub coordonarea 

ofiţerului informativ la începutul anilor şaizeci, având ca scop reeducarea paşnică a 

deţinuţilor
69

. 

 Anul 1964 a reprezentat punctul maxim de relaxare în privinţa regimului penitenciar 

din România comunistă prin amnistierea şi graţierea majorităţii deţinuţilor politici. Rafael 

Haag a fost eliberat la 2 august 1964, în baza decretului Lege nr. 411/964
70

. Neavând rude 

apropiate în ţară, a rămas o perioadă la Mănăstirea Franciscană din Gherla. Momentul sosirii a 

fost rememorat de călugărul iezuit Godó Mihály, care-l compara cu un „cadavru viu”, ce purta 

ochelari, nemaiavând lentile decât în colţuri pe care „nu ştiu cum a reuşit să le fixeze”
71

. Într-

o scrisoare trimisă la scurt timp după eliberare lui Emil Puni, superiorul provincial al 

iezuiţilor din România, părintele Haag îşi amintea de anii detenţiei ca fiind ,,perioada cea mai 

bogată în har din viaţa lui”
72

. 

 Suferinţa şi umilinţa îndurată în timpul anilor de închisoare a fost urmată de o perioadă 

marcată de incertitudine şi nesiguranţă, asociate şicanelor şi dificultăţilor create de ofiţerii 

poliţiei politice. Exploatând o veche relaţie de prietenie a călugărului iezuit, Securitatea a 

încercat să-l influenţeze prin intermediul părintelui Francisc Zudor, preotul bisericii romano-

catolice Bărăţia din Bucureşti. Fără să bănuiască că vechiul său prieten a devenit între timp 

sursa ,,Demeny”
 
a Securităţii, părintele Haag i-a solicitat sprijinul, ca prin intermediul 

Monseniorului Francisc Augustin
73

 să se intervină pe lângă Departamentul Cultelor pentru a i 

se permite să activeze ca preot în Bucureşti
74

. De altfel, „Demeny” încerca să-l prezinte pe 

Haag într-o lumină pozitivă, accentuând ideea unei anumite rupturi faţă de trecut, după cum 

rezultă dintr-o notă de la mijlocul anului 1964: „Mi-a părut că vede lucrurile altfel ca acum 14 

ani, de altfel a spus chiar el că a avut timp suficient să se gândească şi să vadă realităţile 

existente în această ţară socialistă. În orice caz e un limbaj nou şi nefolosit de el până 

                                                                                                                                                                                     

Tătaru şi nu fostul preot, aşa cum şi deţinuţii înscrişi la cuvânt şi domnul ofiţer operativ s-au adresat tot timpul” 

(ACNSAS, fond Informativ, dosar 203455, vol. 1, f. 179). 
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 Pentru o succintă descriere a acţiunii de reeducare din Penitenciarul Gherla la începutul anilor şaizeci a se 

vedea Raport final..., p. 587.  
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 ACNSAS, fond Penal, dosar 7748, f. 155. 
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 Părintele Godó a primit o sumă de bani de la Ordinariatul Armenilor din Gherla pentru ajutorarea deţinuţilor 

eliberaţi în vara anului 1964 din penitenciarul din localitate (Godó Mihai, Iezuit. Nu câinele comuniștilor! 

Surâsul nedeținutului, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2014, p. 163-164).  
72

 Bánkuti Gábor, Jezsuiták Romániában... 
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 Francisc Augustin (1906-1983), ordinar substitut al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti (1961-1983). 

Pentru detalii referitoare la colaborarea ierarhului catolic cu poliţia politică comunistă  a se vedea William Totok, 
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august 2015. 
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 ACNSAS, fond Informativ, dosar 203455, vol. 1, f. 149.  
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acum”
75

. Ofiţerii Securităţii au încercat să speculeze conjunctura creată, întocmind un plan de 

racolare ca informator a călugărului iezuit, având ca punct de plecare solicitarea acestuia de a 

i se permite revenirea în Bucureşti la fostul său domiciliu din strada Cuza Vodă
76

.
 
În 

decembrie 1964, părintele Francisc Zudor, alias ,,Demeny” a primit din partea ofiţerului de 

securitate Ion Marin sarcina de a-şi manifesta susţinerea pentru rezolvarea favorabilă a 

solicitării lui Rafael Haag şi de a-l însoţi la Monseniorul Francisc Augustin, ordinariul 

substitut al Arhiepiscopiei romano-catolice de Bucureşti. Acesta din urmă, agent al Securităţii 

cu numele de cod ,,Matei Popescu”
 
a fost instruit să nu-i aprobe cererea, ofiţerii poliţiei 

politice sperând ca prin acest tertip vor reuşi să-l determine pe călugărul iezuit să 

colaboreze
77

. Contactarea urma să aibă loc după ieşirea părintelui Haag din spital
78

. Planul 

Securităţii nu a avut în vedere un element esenţial: caracterul integru al călugărului iezuit, 

care a refuzat categoric orice fel de concesie
79

. După eşuarea atragerii la colaborare, 

autorităţile au adoptat o soluţie de compromis, refuzând revenirea acestuia la vechiul 

domiciliu din strada Cuza Vodă, acceptând stabilirea sa doar în apropiere de Capitală, la 

Mănăstirea „Sfânta Agnes” din comuna Popeşti-Leordeni. 

 Rezolvarea situaţiei locative a fost urmată de o atentă şi metodică supraveghere a 

Securităţii. În paginile rapoartelor şi sintezelor de analiză, ofiţerii poliţiei politice îşi 

manifestau scepticismul în privinţa schimbării de atitudine a părintelui Haag, considerând că 

atitudinea moderată, lipsită de „manifestări ostile” a fost adoptată doar din prudenţă, dar în 

realitate „a rămas fidel ideilor şi concepţiilor sale, continuându-şi activitatea din perioada 

detenţiei printr-o intensă propagandă catolică în rândul credincioşilor”
80

. Semnalat de agenţii 

Securităţii cu numeroase legături în ţară şi străinătate, la care se adăuga „atitudinea sa de a 

poza în martir al credinţei”, a determinat conducerea Direcţiei a III-a să aprobe, la 5 februarie 

                                                           

75
 În nota informativă din 22 august 1964, sursa ,,Demeny” accentuează ideea de schimbare a atitudinii părintelui 
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Penal, dosar 7748, f. 158). 
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 La 30 noiembrie 1964, pe o adresă a Serviciului „C” din M.A.I. prin care se solicita Direcţiei a III-a a 

Securităţii avizarea cererii referitoare la stabilirea domiciliului părintelui Haag, s-a trecut următoarea menţiune: 

„Avem ordin să-l contactăm, după care să ne dăm avizul” (Ibidem, f. 156). 
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 Idem, fond Informativ, dosar 203455, vol. 1, f. 143.  
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 Sursa „Geta” relata într-o notă informativă din 18 iulie 1966 că la scurtă vreme după ieşirea din închisoare a 

părintelui Haag, acesta a fost abordat de doi ofiţeri ai Securităţii care au stat de vorbă cu el, promiţându-i ,,că îi 

vor da dreptul să predice şi i se va da o parohie, dacă va aduce servicii statului, dându-le informaţii, însă el a 

refuzat acest lucru şi nu i s-a mai dat niciun drept” (Ibidem, vol. 2, f. 125). 
80

 Ibidem, vol. 3, f. 261-262. 



1965, deschiderea unui dosar de verificare prealabilă
81

, transformat trei luni mai târziu în 

dosar de verificare cu numele de cod „Radu Haralambie”
82

. 

 Activitatea intensă desfăşurată de părintele Haag în primul an de libertate este 

evidenţiată într-o sinteză a Securităţii din 7 octombrie 1965. Conform documentului, 

călugărul iezuit redacta predici şi scria poezii religioase pe care le trimitea cunoscuţilor „în 

speranţa atragerii lor la catolicism, pronunţându-se împotriva comunismului care – spune el – 

propagă ateismul şi nu asigură libertatea religiei”
83

. De asemenea, şi-a reluat contactele prin 

intermediul corespondenţei cu preoţi şi călugări iezuiţi dispersaţi de autorităţi în diferite părţi 

ale ţării (Emil Puni din Deva, Ormai Pál din Cluj)
84

, dar şi cu cei din străinătate cărora le 

trimitea poezii şi meditaţii
85

, solicitând în schimb, medicamente şi obiecte de îmbrăcăminte
86

. 

Autorii raportului erau de părere că activitatea desfăşurată de părintele Haag prezenta un 

evident „pericol social” întrucât ideile sale „caută să lovească în ideologia marxist-

leninistă, determinându-i pe cei cu care vine în contact la o viaţă religioasă intensă, 

sustrăgându-i de la alte activităţi folositoare”
87

. Pentru o mai bună cunoaştere a activităţii 

misionare a călugărului iezuit, ofiţerii poliţiei politice propuneau audierea unor persoane din 

anturajul său, în special a călugăriţelor de la mănăstirea unde locuia
88

. Pe prima pagină a 

sintezei, maiorul Avram Mihuţ din cadrul Direcţiei a III-a a Securităţii a trecut următoarea 

rezoluţie: „Posibilitatea documentării activităţii lui Haag Rafael prin audierea călugăriţelor de 

la [Sfânta] Agnes este foarte şubredă. Chiar dacă unele din acestea în anumite privinţe sunt 

împotriva lui Haag, vă asigur că vor înceta această aversiune în momentul în care vom 

interveni noi. De aceea urmărirea lui Haag trebuie dusă în direcţia stabilirii altor persoane, 

laici, cărora el se străduieşte a le face educaţie mistică duşmănoasă”
89

.   
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 Supravegheat prin intermediul agenţilor plasaţi în anturajul său, dar şi prin controlul secret al corespondenţei, 
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 Ibidem, vol. 3, f. 263-264.  
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 Într-o delaţiune din 24 iulie 1965, agentul „Cristea Ion” relata amănunte despre caracterul meditaţiilor 

redactate de părintele Haag, precizând că după finalizarea lor acesta va încerca să găsească o dactilografă care să 
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236). 
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 Ibidem, f. 262. 
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 Ibidem, f. 264. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem, f. 261. 



 În baza acestor indicaţii, în jurul părintelui Haag a fost creată o vastă reţea informativă, 

majoritatea din cercul său de prieteni, provenind din diverse medii socio-profesionale, de la 

simpli laici
90

 până la clerici sau candidaţi la viaţa sacerdotală. Delațiunile acestora au oferit 

posibilitatea ofiţerilor poliţiei politice de a fi la curent cu toate acţiunile şi planurile 

călugărului iezuit privind revitalizarea activităţii pastorale în mediul catolic
91

. Dintre agenţii 

plasaţi în anturajul său merită amintite sursele „Geta” şi „Andrei”/„Andrei Marin”, ambii 

bucurându-se de totala sa încredere. În primul caz este vorba de o tânără, atent instruită din 

punct de vedere teologic de ofiţerii Securităţii, având  misiunea de a-i cere ajutorul spiritual 

pentru a intra în rândul persoanelor consacrate
92

. Discuţiile purtate în timpul întâlnirilor cu 

părintele Haag sunt amplu relatate în notele informative furnizate în perioada anilor 1965-

1966, tânăra accentuând pasiunea călugărului iezuit în argumentarea ideii privind existenţa lui 

Dumnezeu, menţionând că în acest sens „nu acceptă niciun fel de contraziceri şi niciun fel de 

discuţii, iar la unele încercări de a-i aduce probe ştiinţifice moderne, mi-a răspuns că acestea 

sunt pur şi simplu prostii comuniste şi nu doreşte să le mai audă din gura mea”
93

. Sprijinul şi 

încrederea de care s-a bucurat această tânără a mers până acolo, încât la un moment dat, 

părintele Haag discutase cu o călugăriţă din Germania aflată în vizită la Mănăstirea „Sfânta 

Agnes” despre posibilitatea trimiterii ei în Occident
94

. Cel de-al doilea caz, ilustrează încă 

odată, perfidia şi abilitatea Securităţii în procesul manipulării destinelor unor oameni. 

Provenind dintr-o familie
95

 a căror părinţi au fost ajutaţi de Rafael Haag în perioada petrecută 

la Cernăuţi, „Andrei Marin”/,,Andrei” a acceptat  să  furnizeze Securităţii atât informaţii 

                                                           

90
 După un deceniu şi jumătate, în mai 1965, agenta Securităţii cu numele de cod „Lupescu” îl reîntâlneşte pe 

părintele Haag în Biserica romano-catolică din strada Cuza Vodă. Nefiind în raporturi de prietenie „doar ca de la 
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 Raporturile părintelui Haag cu familia agentului erau cu totul speciale, bazate pe o relaţie de prietenie şi 

încredere totală. Un semn al încrederii reciproce trebuie văzut faptul că după eliberarea din închisoare, pe adresa 

familiei se desfăşura o bună parte a corespondenţei călugărului iezuit cu Occidentul (ACNSAS, fond Informativ, 

dosar 203455, vol. 3, f. 264; vol. 1, f. 5). 
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despre activitatea călugărului iezuit, dar şi despre propria sa familie
96

. În notele furnizate de 

sursa ,,Andrei” călugărul iezuit era văzut drept un „fanatic credincios al religiei catolice, toate 

problemele rezolvându-le prin această prismă”
97

.  Nemulţumit de natura informaţiilor oferite 

de tânărul agent, ofiţerul de legătură i-a trasat drept sarcină să încerce ,,o apropiere mai mare, 

să înceapă discuţii cu el pe diferite teme, să nu-l mai trateze cu indiferenţă ca până acum”
98

.  

 De-a lungul vieţii, părintele Haag nu a fost preocupat absolut deloc de latura materială 

a existenţei sale
99

. Ducea o viaţă modestă, iar pentru asigurarea celor necesare traiului zilnic 

era ajutat de călugăriţele de la Mănăstirea „Sfântul Agnes”. Uneori primea câte un pachet cu 

îmbrăcăminte, bani sau medicamente de la nepoata sa din Germania sau de la organizaţia 

,,Caritas” din Viena
100

. O mare bucurie a fost obţinerea, în iunie 1966, a unei maşini de scris 

din partea unei cunoştinţe din Germania de Vest. După trei luni, maiorul Gheorghe Derscanu, 

şeful Serviciului IV din cadrul Direcţiei a III-a semnala că maşina de scris era folosită de 

călugărul iezuit pentru redactarea predicilor trimise unor cunoscuţi din ţară şi străinătate ,,în 

vederea îndoctrinării lor mistice”
101

. Însă, povara cea mai grea pentru Rafael Haag era 

interdicţia primită din partea autorităţilor de a-şi exercita vocaţia pastorală. Adesea îşi 

manifesta deschis nemulţumirea şi indignarea pentru că „nu i se dă dreptul de a sluji”, 

spunându-le diverşilor cunoscuţi
102

, dar şi unor cetăţeni străini
103

 că în România „nu există 

libertate religioasă”
104

. În rapoartele Securităţii se menţiona constant faptul că părintele Haag 

„deşi ştie că nu are dreptul de a ţine slujbe”, frecventa diferite familii din Bucureşti, îmbrăcat 
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rândul unor elemente mai naive, neînarmate cu ideologia marxistă, ar putea crede că ceea ce spune el, este real” 

(Ibidem, f. 99-100). 
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 Potrivit unei sinteze a Securităţii din 19 ianuarie 1966, Rafael Haag, a cărui corespondenţă ,,a fost pusă sub 

interceptare”, avea legături cu aproape 30 de persoane din străinătate, rude sau cunoştinţe (Ibidem, vol. 3, f. 1-2). 
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 În documentele poliției politice se menţiona că ,,atunci când vine în contact cu credincioşi catolici, despre 
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în reverendă, spovedind şi celebrând liturghia în locuinţe particulare în timpul cărora ,,făcea 

propagandă în jurul unor minuni pe care le face un preot din Italia datorită rugăciunilor sale 

fierbinţi”
105

. 

După un an de supraveghere sistematică, la 30 aprilie 1966, conducerea Direcţiei a III-

a a aprobat închiderea dosarului de verificare, considerându-se că părintele Haag nu desfăşura 

„activitate organizată împotriva regimului democrat-popular şi nu există temei pentru 

avertizarea sau demascarea sa”
106

. Totuşi, a rămas în evidenţa operativă activă a dosarului de 

problemă, cu mențiunea: „dacă va fi din nou semnalat cu activitate duşmănoasă, să-l reluăm 

în lucru”
107

. După trei luni, la 27 iulie 1966, ofiţerii Direcţiei a III-a i-au deschis un nou dosar 

de verificare pentru o perioadă de 6 luni, cu acelaşi nume de cod „Radu Haralambie”
108

. 

Gestul era motivat prin aşa-zisa „activitate ostilă statului”, pe care ar desfăşura-o
109

. Era 

bănuit de organizarea unei reţele prin intermediul căreia diverse peroane nemulţumite de 

politica oficială a regimului părăseau ţara cu ajutorul unor paşapoarte false
110

. La 13 

septembrie 1966, maiorul Constantin Iancu, locţiitorul şefului Direcţiei a III-a,  a hotărât 

trimiterea dosarului de verificare la Direcţia a IV-a [Contrasabotaj] pentru a se trece la 

„documentarea activităţii”. Acest fapt se datora informaţiilor obţinute de ofiţerii Securităţii 

privind activitatea părintelui Haag ,,de a convinge şi determina credincioase catolice tinere să 

plece din ţară pentru a se călugări la unele mănăstiri din R.F.G.”
111

. Două zile mai târziu, 

călugărul iezuit a fost pus în filaj pentru o perioadă de 15 zile în vederea identificării 

persoanelor cu care intra în contact
112

. 

În paralel cu activitatea misionară, Rafael Haag îşi manifesta nemulţumirea faţă de 

realităţile social-politice din ţară
113

, comenta „în mod tendenţios ştirile transmise de posturile 
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111
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le spune că sunt aşteptate cu braţele deschise şi li se asigură totul, chiar şi completarea studiilor” (Ibidem,  vol. 2, 

f. 43-47).  
112

 Ibidem, f. 222-224. 
113

 Într-o delaţiune din 17 septembrie 1966, agentul „Cristea Ion” relata cu fidelitate părerile călugărului Haag 

despre neajunsurile sistemului agricol, rezultat în urma colectivizării: „Ţăranul nu-şi primeşte dreptul său. 

Ţăranul ar trebui să primească atâta de la colectiv cât are de trebuinţă pentru a-şi întreţine familia; plus că nici 



de radio străine, manifestându-şi ura împotriva regimului nostru”
114

. Totodată, în notele 

informative era semnalat cu „manifestări ostile la adresa conducătorilor de partid”
115

. Datorită 

acestor considerente, la 28 ianuarie 1967, conducerea Direcţiei a III-a a aprobat 

preschimbarea acţiunii de verificare în dosar individual de urmărire informativă deoarece era 

bănuit că desfăşoară ,,activitate duşmănoasă sub masca cultului romano-catolic”
116

. Aşa-

numita ,,activitate duşmănoasă” consta de fapt într-o activitate pastorală prolifică
117

 şi în 

impunerea unei vieţi spirituale intense în cadrul Mănăstirii „Sfânta Agnes”
118

. Pentru a stabili 

dacă avea legături cu centrele iezuite din Occident, Securitatea l-a plasat în jurul său pe 

informatorul „Thill Albert”
119

. În cele din urmă, ofiţerii poliţiei politice au realizat că părintele 

Haag nu desfăşura activităţi care să pună în pericol stabilitatea regimului, iar la 20 august 

1968 dosarul de urmărire informativă a fost închis, călugărul iezuit continuând să rămână în 

baza de lucru a Securităţii
120

. 

La începutul anilor şaptezeci, pe fondul destinderii intervenite la nivel internaţional, 

părintele Rafael Haag şi-a reluat cu o mai mare intensitate activitatea clandestină, structurată 

pe diferite paliere. Preocupările sale extrem de diverse, variau de la redactarea, multiplicarea 

şi difuzarea unor materiale religioase în rândul cunoştinţelor şi credincioşilor catolici, la 

obţinerea unor dispense din partea Vaticanului pentru clericii romano-catolici care au renunţat 

la profesiunea lor, ori solicitarea unor indicaţii în legătură cu unii preoţi ortodocşi care s-au 

convertit la catolicism, până la întocmirea şi trimiterea în străinătate a unor tabele conţinând 

numele şi adresele a zeci de preoţi şi credincioşi, în special greco-catolici din Transilvania, 

                                                                                                                                                                                     

bătrâneţile nu sunt asigurate. Ţăranul, care este baza ţării, căci România este o ţară eminamente agricolă, ar lucra 

pământul său personal, ar avea alt interes şi atunci ar avea şi statul şi ţăranul; dar aşa ţăranii fug de munca 

câmpului, se retrag pe la oraşe, prin fabrici sau şantiere. Iar munca câmpului e lăsată mai mult în grija femeilor, 

care de multe ori trebuie să vină la câmp cu copii, pe care îi lasă pe malul şanţului” (Ibidem, f. 92-93).  
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pentru a obţine sprijin şi ajutor material
121

. Evident că aceste ,,preocupări subterane” l-au 

readus în atenţia ofiţerilor poliţiei politice. La 14 august 1973, conducerea Inspectoratului de 

Securitate al Municipiului Bucureşti a aprobat propunerea de avertizare, ce trebuia să se 

desfăşoare în două etape
122

. Mai întâi urma să fie chemat şi avertizat la sediul Securităţii, 

obţinându-se note explicative scrise în legătură cu activitatea sa, dar şi crearea unor suspiciuni 

între călugărul iezuit şi cunoştinţele sale prin inocularea ideii că descoperirea activităţii 

fiecăruia se datorează celuilalt. În acest scop, aceştia trebuiau ,,să se vadă tangenţial” în 

clădirea poliţiei politice
123

. În a doua fază, părintele Haag urma să fie convocat la sediul 

Inspectoratului de Culte al Municipiul Bucureşti în vederea influenţării pozitive, în faţa 

consilierului Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bertalan Blaziu, a protopopului Luigi Vittorio 

Blasutti, a superioarei Mănăstirii „Sfânta Agnes”, Maria Blaj, precum şi a unor persoane care 

,,cunosc activitatea sa şi care prin funcţiile ce le au pot exercita o influenţă pozitivă asupra 

lui”
124

.  

Se pare că avertizările Securităţii din vara anului 1973 nu şi-au atins efectul scontat, 

deoarece la sfârşitul lunii octombrie a fost din nou chemat la sediul poliţiei politice. De 

această dată i se reproşau difuzarea în rândul soldaţilor de la unitatea militară din vecinătatea 

mănăstirii a unor materiale de îndoctrinare religioasă
125

, acordarea de ajutoare materiale 
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(Ibidem, f. 4-9). 
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 Se preconiza contactarea sa periodică, precum şi confiscarea ,,tuturor materialelor cu conţinut ostil sau 
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 Părintele Haag nu a recunoscut că ar fi oferit soldaţilor „materiale de îndoctrinare religioasă”, admiţând doar 
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preoţilor greco-catolici nereveniţi
126

, stabilirea de legături cu diferiţi cetăţeni străini (preoţi şi 

teologi), fără a informa autorităţile conform prevederilor Legii 23/1971
127

, precum şi anumite 

,,manifestări duşmănoase la adresa orânduirii socialiste”
128

. Conform raportului redactat de 

căpitanul Iosif Ilea după avertizare, părintele Haag ar fi promis că va renunţa la activităţile 

sale clandestine, precizând totodată că în România continua să existe „un regim de teroare, de 

vreme ce organele noastre l-au chemat pentru aspectele discutate”
129

. Câteva zile mai târziu, a 

trimis Miliţiei Capitalei o scrisoare „justificativ-explicativă” prin care demonta, cu o evidentă 

notă de ironie, acuzele ce i-au fost aduse în timpul avertizării
130

. Încercând o nouă tactică, în 

primăvara anului 1974, ofiţerii Inspectoratului de Securitate al Municipiului Bucureşti i-au 

trasat drept sarcină prioritară sursei „Demeny” să insiste în acţiunea de ,,influenţare pozitivă” 

a părintelui Haag
131

. 

În ultimii ani de viaţă, cu prilejul discuţiilor avute cu diferiţi cunoscuţi, Rafael Haag 

şi-a exprimat îngrijorarea privind evoluţia negativă a situaţiei social-politice din ţară, dar şi 

faţă de deteriorarea raporturilor dintre stat şi biserică, care deveneau tot mai tensionate
132

. În 

această perioadă, supravegherea informativă a călugărului iezuit a scăzut în intensitate, 

numele său fiind menţionat sporadic în rapoartele de analiză sau în anumite delaţiuni ale 

agenţilor poliţiei politice
133

. A decedat la 15 aprilie 1978, la vârsta de 83 ani, fiind 

înmormântat la Cimitirul Bellu Catolic. 

 

Concluzii 

 Prigoana anticatolică din România în perioada stalinistă a afectat profund viaţa ordinelor 

şi congregaţiilor călugăreşti. Părintele Rafael Haag, devenit în octombrie 1948, superior al 
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 Părintele Haag considera că raporturile dintre stat şi biserică „se vor înrăutăţi din zi în zi”, arătându-şi 
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Ordinului Iezuit din România, a desfăşurat o susţinută muncă de apostolat, dublată de o 

atitudine intransigentă atât faţă de autorităţile comuniste, dar şi în raporturile cu ierarhii şi 

preoţii romano-catolici dispuşi la compromisuri cu puterea laică. Arestat în aprilie 1950, acuzat 

de spionaj în favoarea Vaticanului, a refuzat categoric să colaboreze cu organele de anchetă, 

fiind condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la 18 ani muncă silnică pentru „înaltă trădare, 

favorizarea infractorului şi omisiune de denunţ”. Timp de aproape un deceniu şi jumătate a 

fost nevoit să suporte calvarul închisorilor politice ale României comuniste, dând dovadă de 

spirit de sacrificiu, verticalitate şi tărie de caracter.  

 Eliberat în vara anului 1964, a refuzat orice formă de compromis cu autorităţile 

comuniste, rezistând tentativelor de „influenţare pozitivă”, dar şi încercărilor de atragere la 

colaborare venite din partea ofiţerilor poliţiei politice. Supus unei supravegheri sistematice, 

Securitatea a creat în jurul său o vastă reţea de informatori, proveniţi din rândul persoanelor 

consacrate (preoţi, călugăriţe), dar şi din zona laică. Având interdicţie din partea autorităţilor 

de a-şi exercita vocaţia pastorală, a desfăşurat o amplă activitate clandestină: redacta predici şi 

scria poezii religioase, şi-a reluat legăturile prin intermediul corespondenţei cu diverşi preoţi 

şi călugări iezuiţi din ţară sau din străinătate, i-a ajutat material pe clericii greco-catolici 

nereveniţi. În paralel cu activitatea misionară şi-a exprimat nemulţumirea faţă de evoluţia 

negativă a vieţii socio-politice din România, precum şi a raporturilor tot mai tensionate dintre 

stat şi biserică. 

 De-a lungul întregii vieţi, părintele Rafael Haag a dat dovadă de onestitate, integritate 

şi intransigenţă exemplară, urmând cu fidelitate şi devotament respectarea convingerilor sale 

religioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




