
 

 

 

 

Limitele asumării identităţii religioase. Cazul părintelui Iuliu Raţiu 

 

„Mille viae ducunt homines per saecula Romam.” Parafrazând proverbul latinesc, se poate 

afirma că la începutul anilor ‘50, cu foarte puţine excepţii, pentru elita politică şi religioasă a 

României interbelice „omnes viae Sighet ducunt.” În perioada 1950 - 1955, la Peniteciarul Sighet 

Principal, au fost încerceraţi 57 de ierarhi şi preoţi ai Bisericii Catolice din România, dintre care 19 

romano-catolici, respectiv 38 greco-catolici
1
. În cazul Bisericii Greco-Catolice, se poate observa 

caracterul sistematic al acţiunii de arestare, ca urmare a unui plan unitar conceput la vârful 

piramidei politico-represive: aceeaşi dată a arestărilor în locuri diferite din ţară, concentrarea la 

Ministerul de Interne, internarea în mănăstirile ortodoxe şi apoi transferul la Sighet
2
. Episcopii şi 

preoţii greco-catolici încarcerați în aceste locuri, descriu în memoriile lor încercările și eforturile 

repetate ale autorităților, spre a-i determina să renunţe la credinţa lor în schimbul unei eliberări 

imediate
3
. Cu toate acestea, în pofida presiunilor la care au fost supuşi majoritatea au rămas fideli 

credinţei şi ierarhiei bisericeşti în frunte cu Suveranul Pontif. În cei cinci ani cât a funcţionat ca 

închisoare politică, în penitenciarul din Sighet a existat un singur caz de renunţare la credinţa greco-

catolică, cel al vicarului foraneu de Timişoara, Iuliu Raţiu.  

Utilizând informaţiile provenite din dosarul de urmărire informativă, completate cu lucări de 

specialitate sau caracter memorialistic, prezentarea urmăreşte să surprindă drama trăită de părintele 

Iuliu Raţiu, ajuns a fi considerat un ,,renegat” de o parte a clericilor uniţi rezistenţi, dar mereu 

suspicionat de ierarhii şi preoţii ortodocşi.  

Personalitate marcantă a vieţii spirituale lugojene, Iuliu Raţiu s-a născut la 15 decembrie 

1902, în Moftinul Mic, judeţul Sălaj. A urmat şcoala primară din localitate, liceul la Satu Mare şi 

între 1921-1926 şi-a continuat studiile de teologie la Universitatea Pontificală Laterană din Roma. 

Revenit în ţară, după hirotonire a funcţionat ca preot paroh la Păru (Lugoj), ulterior fiind numit 

secretar episcopal şi prim notar consistorial al Episcopiei de Lugoj. În 1937 a devenit protopop la 

Deva, iar în perioada 1940-1948 a funcţionat ca vicar foraneu la Timişoara şi paroh la parohia 

                                                 
1
 Celor 57 de ierarhi şi preoţi catolici deținuți în Penitenciarul Sighet Principal se mai alătură în februarie 1952 preotul 

militar ortodox, Emanoil Păsculescu-Orlea (1901-1967).   
2
 Pentru amănunte privind istoricul și regimul de detenţie al Penitenciarul Sighet Principal a se vedea Andrea Dobeş, 

reprimarea elitelor interbelice. Colonia „Dunărea” Sighet (1950-1955), Valea Verde, Sighet, 2010, pp. 40-201.  
3
 Pentru detalii privind modul în care decurgeau aceste vizite de „convingere” a se vedea: pr. Silvestru Augustin 

Prunduş (editor), Credinţa noastră este viaţa noastră. Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu, Viaţa Creştină, Cluj-

Napoca, 2003, pp. 259-262; 265-267; 294-295; Ioan, Ploscaru, Desfiinţarea Bisericii greco-catolice, în Romulus Rusan 

(editor), Anul 1948. Instituţionalizarea comunismului, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti,1998, p. 682; Sergiu Soica, 

Nicoale Brînzeu și dosarul din Arhiva CNSAS: Povestea unui eroism discret (în continuare Nicoale Brînzeu și dosarul 

din Arhiva CNSAS…), Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, pp.112-113.  
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greco-catolică din cartierul Fabric
4
. Arestat la 29 octombrie 1948

5
, reţinut la Securitatea din 

Timişoara
6
, a fost internat la Mănăstirea Neamţ (31 octombrie 1948). În această mănăstire s-a 

confruntat și cu primele încercări de convingere pentru „îmbrățișarea ortodoxiei.”
7
 Într-o declarație 

semnată în iunie 1950, părintele Rațiu consemna: „Când, însă am intrat la el (Teoctist Arăpașu) 

unul câte unul, crezându-mă probabil mai mult decât eram în realitate m-a primit cu următoarele 

cuvinte: «Apoi desigur Dumneata nu puteți semna» /trecerea/. Față de această anticipare mi-a fost 

oarecum jenă să capitulez și să dau semnătura.”
8
  

La 27 februarie 1949, alături de ceilalţi preoţi uniţi a fost mutat la Mănăstirea Căldăruşani
9
, 

pentru ca la 24 mai 1950 să fie transferat la Penitenciarul Sighet
10

. 

                                                 
4
 Idem, Martiri şi mărturisitori sub regimul communist: Eparhia Greco-Catolică de Lugoj (în continuare Martiri și 

mărturisitori sub regimul comunist ...), Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2013, pp. 111-112.  
5
 Iuliu Raţiu a fost arestat „pe la orele 16

30
, când a fost vizitat acasă, de un civil necunoscut, care s-a prezentat cu 

numele de Sencovici, poftindu-l să meargă pentru zece minute la Securitate. Preotul, auzind de aceste mecanisme, a 

mers în cameră să se pregătească, schimbându-se şi luându-şi un geamantan cu albituri, dar un aghiotant de al lui 

Sencovici năvăli nechemat în cameră şi a stat prezent. Fără nici o jenă a privit preotul nud cum încerca să se schimbe” 

apud Idem, Biserica greco-catolică din Banat în primele două decenii ale regimului communist (în continuare, Biserica 

greco-catolică din Banat…), Mega, Cluj-Napoca, 2014, pp. 155. 
6
 La Securitatea din Timişoara a fost închis înt-o celulă cu „un prici de lemn, gol şi îngust, destinat unui singur om. Aici 

a stat împreună cu un tânăr scandalagiu, care săvârşise acte de huliganism. La interogatoiu a fost ţinut timp de două ore 

în biroul ofiţerului de serviciu, de locotentul Staffel” (Ibidem). 
7
 Conform mărturiei prepozitului greco-catolic Nicolae Brînzeu, prima vizită a lui Teoctist Arăpaşu, vicar Administrativ 

al Arhiepiscopiei Iașilor, a avut loc „în jurul sărbătorii Intrarea Maicii Domnului în Biserică - 21 noiembrie 1948” 

(Idem, Nicoale Brînzeu și dosarul din Arhiva CNSAS..., pp. 112-113).  
8
 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (în continuare A.C.N.S.A.S.), Fond Informativ, 

dosar 259613, vol. 4, f. 348. O notă redactată de ofiţerii Direcţiei Regionale Iaşi a Securităţii, la 27 ianuarie 1949 

descrie atmosfera existentă în rândul clericilor uniţi: „Starea de spirit a celor internaţi la Mănăstirea Neamţ este agitată 

pentru motivul că patru dintre ei au aderat la ortodoxism (canonicul Titus Berinde din Sighet, preotul Câmpian Vasile din 

Mireşul Mare, Ladislau Teglaşiu paroh de Timişoara şi Alexandru Chişiu din parohia Cordău de lângă Oradea – notă A.D.) 

şi nici până în prezent nu sunt puşi în libertate. Deasemeni, duc discuţii înverşunate pe motivul că majoritatea dintre ei 

nu au rufe de schimb, încălţămintea fiind distrusă, şi unii dintre ei merg desculţi. Discuţiile se duc şi din cauza hranei 

care constă numai din borş de sfeclă. Preotul Raţiu Iuliu adaugă că vor veni alte timpuri, când se va întoarce roata”  

(Ibidem, vol. 5, f. 33).  
9
 Reţinut de mai bine de un an şi jumătate părintele Raţiu era mereu frământat de situaţia grea în care se găsea familia 

sa. La 25 martie 1950, colonelul Gavrilă Birtaş, şeful Direcţiei a III-a, informa conducerea Direcţiei Regionale a 

Securităţii Timişoara despre tentativa acestuia de a comunica cu familia: „Deţinem informaţii sigure că Iuliu Raţiu, fost 

canonic al Epicopiei greco-catolice din Lugoj internat la Mănăstirea Căldăruşani, a reuşit să transmită printr-o persoană 

necunoscută mai multe scrisori adresate familiei. Scrisorile urmau să fie expediate din Braşov numitei Valeria Virag din 

Timişoara” (Ibidem, vol. 4, f. 343). În 28 iulie 1950, colonelul Ambruş Coloman, şeful Securităţii Timişoara, răspundea 

conducerii de la Bucureşti: „Valeria Virag din Timişoara pe adresa căreia urmau să sosească scrisorile preotului Iuliu 

Raţiu a fost identificată de noi în persoana numitei Valeria Văcaru, domiciliată în Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 22. 

Până în prezent susnumita nu ne-a fost semnalată cu nimica şi nici nu este cunoscută de noi ca persoană cu activitate pe 

tărâm religios. Este ţinută în supraveghere prin informator” (Ibidem, f. 351). Într-un referat din 22 august 1950, 

locotenetul Szekely E. din cadrul D.G.S.P. aminteşte de acest episod: „În privinţa scrisorilor pe care le-a expediat 

familiei în timpul când se afla internat la Mănăstirea Căldăruşani şi despre care Direcţiunea Generală avea informaţiuni 

sigure şi deţinea o parte din aceste scrisori, Iuliu Raţiu a recunoscut cu mare greutate şi numai după ce a fost pus în faţa 

probelor că a expediat aceste scrisori, că s-a servit de curieri clandestini şi că a avut concursul călugărilor ortodocşi ai 

mănăstirii şi a foştilor comandanţi de gardă” (Ibidem, f. 313). 
10

 Arhiva Penitenciarului Baia Mare, Fond Penitenciarul Sighet Principal, neprelucrat. Părintele Rațiu descrie în 

memoriile sale, momentul sosirii la Sighet: „În fața porții penitenciarului din Sighet, unul dintre însoțitori, o namilă de 

om, care dă impresia primitivității, făptură în flagrantă opoziție cu redusa cantitate de rațiune pe care o arată, o 

sperietoare pentru cel care ar fi încercat să evadeze sau să-i înfrunte musculatura de fiară (...). Încă ca să facă spirit: 

«Acum hai! Să băgăm boii la grajd!» Pentru el boii – eram noi: patru episcopi și vrei 25 de preoți cu școli înalte, care 

nu au făcut rușine Bisericii lor. – El venea desigur de la grajd. Îl arăta limbajul, - Acesta-i nivelul lui și al celuilalt fecior 



 

 

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

iniţia un dialog cu autorităţile referitor la situaţia sa şi la perspectiva unei eliberări condiţionate. 

După transferul la Sighet, demersurile sale au căpătat consistenţă, iar într-o solicitare adresată 

şefului Securităţii Judeţene Maramureş, cu prilejul unei întrevederi din 20 iunie 1950
11

, şi-a 

exprimat foarte clar disponibilitatea de a trece la Biserica Ortodoxă în schimbul eliberării din 

detenţie: „De 14 luni – din aprilie 1949 – pândesc prilejul să mă pot destăinui cuiva fără să pot. 

Comandanţii gărzii ce i-am avut s-au eschivat, spunând că nu au alt rol decât acela de a face pază 

lagărului. Abia la 27 februarie 1950 am izbutit să predau unuia o scrisoare, dar acela a doua zi a 

predat serviciul, astfel nu cred că scrisoarea să fi ajuns la destinaţie. Adevărul este că mai bine de un 

an doresc să mă încadrez în realitate, iar realitatea este aceasta: în urma revoluţiei calme religioase 

din toamna lui 1948 credincioşii greco-catolici au trecut a religia ortodoxă română. Abia în martie 

1949 am aflat că un decret-lege a declarat de desfiinţat cultul greco-catolic lipsit de credincioşi. 

Singura soluţie posibilă şi logică, pentru mine era aceea de a merge după credincioşii mei. Este 

rodul frământărilor mele şi rezultatul unui sever examen de autocritică ce mi-am făcut. Sunt şi mă 

declar ortodox. Locul meu este alături de credincioşii mei, precum şi al lor este alături de mine. 

Recunosc de supremă autoritate în Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod. Mă rog să mi se dea 

libertatea pentru ca luând contact cu IPS dr. Vasile Lăzărescu, Mitropolitul Timişoarei să pot 

discuta şi pune la punct amănuntele de ordin tehnic ce decurg din această fuziune. Dealtfel nu ţin să 

fiu angajat numaidecât pe teren bisericesc. Eu sunt şi muzicant, instrumentalist, cântăreţ, dirijor şi la 

nevoie chiar compozitor. Vorbesc şase limbi, cunosc lucrările de birou, dactilogarfie etc. Pe baza 

cunoştinţelor mele, sper să pot fi încadrat în câmpul muncii spre a fi util societăţii. Am patru copii, 

unul al meu, iar trei rămaşi orfani în urma unui frate mai mic, decedat. Am obligaţii materiale 

categorice faţă de ei, eu nu pot urca baricadele unui rigorism intransigent, ci trebuie să mă supun 

fără să le discut. Realitatea este şi aceea a prefacerilor profunde structurale din ţara noastră. Se 

împlinesc tocmai astăzi şase sute de zile de la arestarea mea, de când eu am pierdut contactul cu 

exteriorul. Dar judecând după ritmul lucrurilor până la arestarea mea, performanţele materiale şi 

morale vor fi mari. Eu nu pot şi nu vreau să fac abstracţie de la ele. Sunt dator să explic şi refuzul 

meu de a face din primul moment (septembrie - octombrie 1948) pasul ce fac acuma. Mi s-a cerut 

de către un domn mie necunoscut să iniţiez şi să mă pun în fruntea acţiunii de unire a noastră cu 

                                                                                                                                                                  
la fel ca el, cu care hohotiră amândoi de hazul ce au reușit să facă”, apud Sergiu Soica, Biserica greco-catolică din 

Banat..., pp. 174. 
11

 Într-o adresă din 26 iunie 1950 semnat de lt. col. Vasile Kiss şi lt. Cornel Teriteanu din cadrul Direcţiei Regionale a 

Securităţii Oradea, conducerea D.G.S.P. era informată despre demersurile preotului unit: ,,În repetate cazuri, preotul 

Raţiu Iuliu, fost protopop din Timişoara şi-a exprimat dorinţa faţă de conducerea Penitenciarului că ar dori să stea de 

vorbă cu un organ competent. În urma ordinului Dvs. care a fost trimis Serv[iciului] Jud[eţean] Sighet, susnumitul preot 

a fost adus la Serv[iciului] Jud[eţean] Sighet, unde stând de vorbă cu şeful unităţii s-a exprimat că recunoaşte, că la 

început a privit problema unificării sub altă prizmă, întrucât nu a fost suficient lămurit, iar când a început să o privească 

cu alţi ochi chestiunea, nu mai avea ocazie să se exprime fiindcă a fost reţinut. În legătură cu aceasta a dat o declaraţie, 

care vă înaintăm alăturat în copie” (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 259613, vol. 4, f. 347). 



 

 

ortodocşii. Drept spunând atunci i-am tras la îndoială sănătatea mintală şi l-am îndrumat să ia 

legătura cu forurile de conducere ale Bisericii Greco-Catolice, socotindu-mă prea nehotărâtor şi 

prea neînsemnat pentru o astfel de campanie. Principial însă nu m-am opus. ... Vă rog, domnule 

căpitan să binevoiţi a transpune forurilor în drept această declaraţie a mea, împreună cu rugămintea 

de a fi eliberat spre a fi membru util al colectivităţii naţionale, iar nu un balast cum sunt acuma. 

Îndatoririle mele privesc atât marea familie naţională cât şi familia mea restrânsă. Rog din tot 

sufletul pe factorii hotărâtori să creadă avântul şi dorul meu de a produce ceva folositor. Mă 

desolidarizez de orice atitudine contrară şi adopt o conduită maleabilă, potrivită cu realitatea asupra 

vieţii şi a istoriei, cărora nu am înţeles să mă opun niciodată.”
12

  

 În urma întrevederii, lt. col. Vasile Kiss din cadrul Direcţiei Regionale a Securităţii Oradea 

comunica superiorilor de la Bucureşti printr-o adresă din 26 iunie 1950 că ,,în urma celor declarate 

de preotul Raţiu, rezultă că acesta poate fi întrebuinţat pe cale informativă în care sens am şi dat 

dispoziţiuni Serv[iciului] Jud[eţean] Maramureş.”
13

  

 În memoriile sale, redactate după eliberare, părintele Raţiu explică principalul motiv care a 

stat la baza gestului său: faptul că familia din „cauza mea a rămas fără nicio sursă de venituri, iar 

fetiţa mea – asta a fost ceea ce a tras mai mult în cumpăna hotărârii mele pe care am luat-o a rămas 

pe dinafară de orice şcoală ...”. În urma discuţiei purtate cu şeful Serviciului Judeţean de 

Securitate Mararmureş, cpt. Alexandru Mureşanu, la sfârşitul lunii iunie 1950, a fost convins de 

acesta că eliberarea din penitenciar, în urma trecerii la ortodoxie, nu implica neapărat faptul să 

devină preot ortodox
14

. Argumentându-i-se că „unirea bisericilor este un fapt împlinit ... este un 

act de guvernământ şi nu se admite o luare de atitudine ostilă împotriva lui”, conform propriei 

mărturii, părintele Raţiu afirmase: „atunci eu iau act de unirea bisericilor ca de un act statal şi nu mă 

ocup de el. Îmi voi vedea de alte treburi şi voi fi cetăţean al statului, într-un serviciu civil. Dar să nu 

fiu obligat a mă face preot ortodox.”
15

 

  Din ordinul colonelului Gavrilă Birtaş, şeful Direcţiei a III-a, din cadul Securităţii, la 

începutul lunii iulie 1950, lt. E. Székely din aparatul central al D.G.S.P. s-a deplasat la Penitenciarul 

                                                 
12

 Ibidem, vol 5, ff. 30-30v. 
13

 Ofiţerul de Securitate a precizat câteva din afirmaţiile făcute de părintele Raţiu cu ocazia întrevederii: ,,Cu ocazia 

discuţiilor i s-au pus câteva întrebări în legătură cu situaţia celorlalţi internaţi, la care susnumitul a răspuns, că la început 

s-au putut constata anumite nemulţumiri din cauză că au fost luaţi de la Mănăstirea Neamţ, unde au avut o situaţie şi un 

regim cu mult mai bun, însă ulterior spiritele s-au liniştit. Situaţia în cameră unde este cazat susnumitul, se poate 

categorisii caracteriza în aşa fel încât o parte din locatari se roagă totată ziua, iar alţii discută povestind diferite 

călătorii ce au efectuat în viaţa lor. A mai adăugat că celor fără de familie le convine chiar situaţia prezentă” (Ibidem, 

vol. 4. f. 347). 
14

 I s-aprezentat drept exemplu cazul protopopului greco-catolic Titus Berinde din Sighet, care a semnat „ceea ce i s-a 

cerut şi acum este acasă. A ocupat un serviciu la o întreprindere şi nu-i cere nimeni să stea la altar, dacă lui nu-i convine 

să stea la altar. Republica are posibilităţi să dea pâine oricui acolo, unde se simte în stare să muncească” (Sergiu Soica, 

Biserica Greco Catolică din Banat ..., p. 190). 
15

 Ibidem. 



 

 

Sighet pentru a discuta cu părintele Raţiu
16

. Într-un referat din 17 iulie 1950, locotenetul Szekely 

descria modul în care au decurs discuţiile
17

 cu clericul unit: „Iuliu Raţiu a cerut gărzii 

Penitenciarului să i se facă legătură cu organele în drept, deoarece acceptă să treacă la ortodoxie şi 

doreşte să se integreze în spiritul democrat al regimului. Asupra motivelor ce l-au determinat să facă 

cererea în cauză, Iuliu Raţiu a declarat în discuţiile purtate cu el de subsemnatul că are familie 

numeroasă, patru copii pe care trebuie să-i îngrijească şi acesta este de fapt unicul motiv pentru care 

acceptă trecerea la ortodoxie şi cere să fie pus în libertate. În continuare Raţiu a precizat că trecerea 

la ortodoxie o va face întrucât îi este impusă de timpurile de azi, însă îi este ruşine de acest pas pe 

care trebuie să-l facă. «Pentru a fi pus în libertate - spune Raţiu - renunţ la orice convingere, chiar 

dacă voi avea de suferit batjocura şi dispreţul clerului greco-catolic rezistent şi a celui reţinut în 

acelaşi loc cu mine». Afirmă că ceilalţi reţinuţi nu discută nimic cu caracter politic, ci numai 

chestiuni de cult ori povestesc despre călătoriile făcute.”
18

 În concluziile referatului, locotenentul, 

făcuse şi câteva aprecieri referitoare la atitudinea preotului unit: ,,După cum singur declară Iuliu 

Raţiu, ceea ce îl determină să treacă la ortodoxie şi să ceară eliberarea este faptul că nu are altceva 

de făcut în timpurile de azi, deşi credinţa sa intimă înclină tot spre greco-catolicism şi mai puţin 

faptul că doreşte să se integreze în spiritul democrat al regimului. Nu este destul de sincer şi caută 

să acopere pe ceilalţi reţinuţi afirmând despre ei că discută numai chestiuni inofensive de cult. 

Aceasta este o dovadă în plus că Raţiu nu a rupt deloc cu catolicismul, deşi subsemnatul îi făcusem 

cunoscută în timpul discuţiilor demascarea publică a Nunţiaturii în recentul proces de spionaj.”
19

 

Referatul se încheie cu propunerile ofiţerului de securitate în acest caz: ,,Cu toate că Iuliu Raţiu nu 

se arată sincer faţă de autorităţile de stat şi a făcut cererea de eliberare numai din dorinţa de a ieşi 

din lagăr, opiniem totuşi a fi pus în libertate întrucât acest fapt va avea un efect deprimant în rândul 

celorlalţi reţinuţi
20

 şi va zdruncina hotărârea lor la rezistenţă. În acelaşi timp va avea un deosebit 

efect propagandistic în rândul preoţilor greco-catolici rezistenţi aflaţi în libertate. În mod practic 

eliberarea lui Raţiu a fost condiţionată de trecerea sa la ortodoxie, în chip solemn, în faţa 

Mitropolitului ortodox Lăzărescu al Timişoarei, căruia îi va cere o parohie unde să servească în ritul 

ortodox. Raţiu a acceptat imediat şi fără rezerve.”
21

       

 La 22 august 1950, lt. Székely a întocmit un nou referat în cazul părintelui Raţiu, conţinutul 

său fiind identic cu documentul din 17 iulie, menţionând în plus că eliberarea preotului unit ,,va 
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 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 259613, vol. 4, f. 350. 
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  Ofiţerul de securitate preciza în raport: „În timpul discuţiilor purtate cu Raţiu, acesta se afla într-o criză de malarie. 

Declară că este tratat cu medicamentele necesare, însă ceea ce îl nemulţumeşte pe el şi pe ceilalţi internaţi este hrana 
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 Ibidem, f. 25. 
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 Ibidem, f. 26. 
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 Locotenentul Szekely propunea ca un demers asemănător să fie întreprins şi în cazul preotului Iosif Vezoc din 

Timişoara. Acesta, potrivit declaraţiei lui Raţiu, ar fi solicitat eliberarea încă din primăvara anului 1949, invocând 
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servi şi pentru întărirea reţelei informative.”
22

 A doua zi, raportul a primit acceptul căpitanului 

Stănescu H., după care a propunerea de eliberare a lui Iuliu Raţiu a fost aprobată printr-o rezoluţie 

trecută pe prima pagină a documentului de către un personaj din conducerea Securităţii.
23

 Probabil 

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

din penitenciare), întrucât acesta a coordonat demersurile Securităţii în cazul părintelui Raţiu.
24

       

 La 15 septembrie 1950, Iuliu Raţiu a fost eliberat din Penitenciarul Sighet. Trei zile mai 

târziu, locotenentul Székely, aflat a doua oară la Sighet cu ocazia punerii în libertate a preotului 

unit, a relatat modul în care a decurs acţiunea: „Conform celor discutate cu protopopul canonic 

greco-catolic Iuliu Raţiu la începutul lunii iulie, susnumitul a confirmat şi întărit din nou hotărârea 

sa de a se încadra în spiritul democratic al regimului. Când i s-a adus la cunoştinţă că cererea sa 

adresată forurilor superioare a fost aprobată fără nicio rezervă şi în spiritul celor solicitate de el în 

cerere, a arătat deosebită satisfacţie şi încredere în regimul actual deşi la prima întrevedere de la 

începutul lunii iulie, manifesta oarecari rezerve în această privinţă exprimând limpede că se supune 

evenimentelor din ţară care îl determină să treacă la ortodoxie şi să ceară eliberarea din închisoare. 

Mulţumirea faţă de îngăduinţa autorităţilor de Stat a comunicat-o în seara plecării şi celorlalţi 

reţinuţi cu care se afla în celulă, menţionând că este hotărât – după ce va  fi pus în libertate – să 

treacă la ortodoxie, să ceară o parohie ortodoxă şi să se încadreze în spiritul regimului. În timp ce 

vorbea celorlalţi reţinuţi, aceştia l-au înconjurat plini de interes, câţiva dintre ei întrebând-l dacă 

cererea făcută către Autorităţile de Stat i-a fost impusă ori a formulat-o singur. Raţiu a răspuns că 

cererea a formulta-o singur, că nu i s-a impus  nicio obligaţie şi că nu a fost obligat să dea alte 

explicaţii suplimentare. La despărţire ceilalţi reţinuţi au strâns cu căldură mâna lui Raţiu, cea mai 

mare parte chiar îmbrăţişându-l şi sărutându-l. Pentru a sonda starea de spirit a reţinuţilor în 

momentul despărţirilor de Iuliu Raţiu, tov. cpt. Mureşanu Alexandru (în civil) şeful Serviciului 

Judeţean de Securitate Mararmureş a intrat în celulă invitând pe Raţiu să părăsească închisoarea 

fiind liber. În acel moment trei dintre reţinuţi au înconjurat pe tov. cpt Mureşanu afirmând că au 

ceva de spus. După eliberarea din închisoare Iuliu Raţiu a plecat la familia sa în Lugoj.”
25

  

                                                 
22

 Ibidem, vol. 4, f. 314. 
23

 În colţul din stânga sus, cu un creion albastru, a fost trecută menţiunea ,,De acord” (Ibidem, f. 313). 
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când acesta le-a comunicat hotărârea de a trece la ortodoxie. Dorința celor trei reținuți de a spune ceva tov. cpt. 

Mureșanu, exprimată în fața celorlalți reținuți este o dovadă în plus că o bună parte din reținuți privesc altfel trecerea la 

ortodoxie decât înainte vreme. Având în vedere cele de mai sus, propunem să se studieze cererile celor trei reţinuţi şi în 

cazul când aceştia nu sunt elemente primejdioase (dacă ar fi puse în libertate), să li se dea aviz favorabil şi să fie trimişi 

la domicilii, în aceleaşi condiţiuni ca şi în cazul Raţiu” (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 259613 vol. 4, ff. 311-

312). 



 

 

 Doamna Luminiţa Wallner din Lugoj a redactat un material despre părintele Raţiu, în care 

este descris şi momentul eliberării de la Sighet pe baza informaţiilor furnizate familiei de preotul 

unit: ,,În primele zile ale lui septembrie 1950, unul din şefii închisorii le-a adus vestea că acel preot 

greco-catolic deţinut care vrea să fie liber trebuie să dea o declaraţie că nu va mai activa ca preot 

clandestin. Nimeni nu bănuia că aceasta nu este decât o cursă. Sleit de puteri, zdruncinat psihic şi 

bolnav de o furunculoză rebelă, întinsă pe tot corpul, părintele Iuliu Raţiu a căzut în această cursă. 

A dat declaraţia amintită mai sus şi, în ziua de 13 septembrie 1950, a fost eliberat. Dar, spre 

nefericirea lui, în gara din Sighet, în aşteptarea trenului, a fost acostat de securistul de rigoare, care 

i-a spus, pe un ton sever şi cumplit ameninţător: «Părinte Raţiu, dumneata nu ai fost un preot de 

rând, aşa că nu se poate să renunţi la activitatea preoţească şi, în consecinţă, vei merge la 

Mitropolia Ortodoxă din Timişoara, unde ţi se va încredinţa un serviciu pe măsura dumitale». «În 

acest caz, eu mă întorc la închisoare», a spus părintele şi a dat să plece din gară spre temniţă. 

«Atunci noi ştim ce să facem cu soţia şi fiica dumitale», i s-a răspuns. Apucat zdravăn de braţ, 

smucit şi mai mult târât, a fost urcat în trenul care tocmai venise în gară. Însoţit de protectorul  

respectiv, a ajuns în Timişoara în dimineaţa zilei de vineri, 14 septembrie.”
26

 

 Deşi în rapoartele redactate de ofiţerul însărcinat să stabilească condiţiile eliberării se 

preciza că părintele Raţiu a acceptat trecerea la ortodoxie doar din dorinţa de a scăpa din închisoare 

şi de a reveni alături de familie, conducerea Securităţii a decis eliberarea sa. Considerau că prin 

acest gest vor crea o breşă în rândul clericilor greco-catolici încarceraţi la Sighet, sporind numărul 

preoţilor dispuşi să urmeze calea adoptată de părintele Raţiu, în timp ce vestea eliberării va avea un 

efect propagandistic în rândul preoţilor uniţi aflaţi în libertate. Totodată, din punctul de vedere al 

activităţii informative, erau convinşi că Iuliu Raţiu va putea fi racolat cu uşurinţă ca agent al poliţiei 

politice comuniste. Însă, la scurt timp, ofiţerii Securităţii au realizat că planul lor s-a dovedit a fi un 

eşec total. Urmând exemplul episcopilor, clericii greco-catolici închişi la Sighet au refuzat 

propunerea autorităţilor de renunţare la credinţa lor în schimbul eliberării imediate
27

. Atitudinea 

preoţilor uniţi faţă de gestul părintelui Raţiu rezultă dintr-o notă din 4 octombrie 1950, redactată de 

lt. col. Vasile Kiss din cadrul Direcţiei Regionale a Securităţii Poporului Oradea: „În urma punerii 

în libertate a protopopului Raţiu din Timişoara, deţinuţii rămaşi în aceeaşi cameră, au comentat 
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 Materialul a fost întocmit de istoricul Luminiaţa Wallner pe baza mărturiei doamnei Maria Egher, fiica părintelui 
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 Episcopul Iuliu Hossu aminteşte în memoriile sale gestul părintelui Raţiu: „Când şi cum s-a născut gândul dezertării, 
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Sighet, incursiunea lui în excomunicare, în care a intrat, conform prevederilor dreptului canonic; după acest pas peste 

măsură dureros, s-a înşiruit între funcţionarii mitropoliei ortodoxe din Timişoara. La Căldăruşani a fost între cei ce se 

străduiau pentru memoriu către guvern, tot dornic şi neliniştit pentru familie, avea o fetiţă, dacă nu mă înşel” (pr. 

Silvestru Augustin Prunduş, op.cit., p. 264).  



 

 

plecarea lui în fel şi chip, unii spuneau că şi-a lepădat credinţa şi din această cauză a fost pus în 

libertate. În marea lor majoritate nu au acceptat principial gestul protopopului Raţiu.”
28

  

 La trei zile după eliberare, Iuliu Raţiu a avut o întrevedere cu Mitropolitul Ortodox al 

Timişoarei
29

, episodul fiind descris astfel în documentele Securităţii: ,,În cursul zilei de azi, 18 

septembrie 1950, Iuliu Raţiu s-a prezentat Mitropolitului ortodox Vasile Lăzărescu al Timişoarei 

cerând să se aprobe trecerea la ortodoxie şi să i se acorde o parohie. Mitropolitul Vasile Lăzărescu a 

primit trecerea la ortodoxie a lui Iuliu Raţiu şi a oferit acestuia vechea parohie pe care a avut-o în 

grad de protopop. Iuliu Raţiu a avut o singură îngrijorare: salariul de protopop fiind prea mic nu va 

ajunge pentru a întreţine familia.”
30

 

 Într-un raport din 26 septembrie 1950, semnat de colonelul Ambruş Coloman, şeful 

Securităţii Timişoara, se menţiona: ,,Iuliu Raţiu şi-a exprimat dorinţa de a putea alege între 

ocuparea postului de protopop şi plecarea în producţie, ca funcţionar particular. Totodată a cerut să 

fie lăsat să intre în producţie, preferând acest lucru, cu toate că i s-a pus în vedere, că se va găsi o 

soluţie pentru compensarea sa materială în caz dacă se decide a ocupa postul de protopop – întrucât 

s-a plâns că retribuţia ca protopop este prea mică, el având o familie grea”.
31

 În finalul 

documentului, şeful Securităţii Timiş îşi informa greşit superiorii de la Bucureşti despre faptul că 

„până în prezent preotul Raţiu nu s-a mai prezentat la Mitropolie, ca să semneze declaraţia de 

trecere la ortodoxie, aşa cum a fost înţeles cu Mitropolitul.”
32

  

 În realitate, părintele Iuliu Raţiu a semnat actul de trecere la ortodoxie, fiind numit consilier 

administrativ al Mitropoliei Ortodoxe de Timişoara. Într-un referat din 3 octombrie 1950, lt. E. 

Szekely descrie cum s-au desfăşurat lucrurile: ,,Contrar celor afirmate în raportul D.R.S.P. 

Timişoara, Raţiu Iuliu a semnat
33

 actul de revenire la ortodoxie în faţa consilierilor ortodocşi ai 

Mitropoliei din Timişoara, fapt cunoscut de majoritatea preoţilor şi funcţionarilor ce lucrează la 

Mitropolia ortodoxă din Timişoara. Iuliu Raţiu declară verbal că a exprimat într-adevăr 

nemulţumirea faţă de salariul de preot (4000 lei) care îi este insuficient şi că a cerut mitropolitului 

Vasile Lăzărescu un post cu un salariu care să-i fie suficient. În vederea soluţionării cererii sale 
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 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 259613, vol. 4, f. 324. 
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 În prealabil, la 11 septembrie 1950, ofiţerii Securităţii Timişoara au avut o discuţie cu mitropolitul ortodox căruia „i 
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lui Raţiu la ortodoxie, dând asigurări că va fi complet în ajutorul lui Raţiu” (Ibidem, f. 319). 
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 Ibidem, f. 311. 
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 Referitor la acest aspect, în cadrul raportului se specifica: ,,Raţiu pare a fi nesincer, în ceea ce priveşte greutăţile sale 

materiale, de care s-a plâns, întrucât a refuzat să primească suma de 3.000 lei ce i s-a oferit de noi, pentru a-l ajuta în 

primele zile. Deci, or nu are greutăţi materiale, or dacă are este ajutat din altă parte, căci altfel nu ar fi refuzat ajutorul 

nostru. Din discuţiile noastre cu Raţiu s-a putut constat o tendinţă de a se retrage ca preot, pentru a nu fi nevoit să 

lucreze pentru noi” (Ibidem, f. 319). 
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 Pe prima pagină a referatului a fost trecută următoarea rezoluţie: „Szekely informat urgent de cele relatate şi de felul 

în care acest raport deformează realitatea” (Ibidem). 
33

 Într-un raport trimis conducerii D.G.S.P. la 12 octombrie 1950 de colonelul Ambrus Coloman se menţiona că 

părintele Raţiu a semnat trecerea la ortodoxie la 25 septembrie 1950 (Ibidem, f. 325).  



 

 

către mitropolitul Vasile Lăzărescu, Iuliu Raţiu a refuzat suma de bani oferită de tov. dela D.R.S.P. 

Timişoara. Mitropolitul Lăzărescu
34

 a oferit lui Raţiu funcţia de consilier pe lângă Mitropolie, 

având ca sarcini să inspecteze parohiile ortodoxe foste greco-catolice din eparhia Timişoarei, ceea 

ce Raţiu a acceptat cu atât mai mult cu cât salariul ce-l va primi în această funcţie este superior 

salariului de preot”
35

. În aceste condiţii, autorul raportului considera că Iuliu Raţiu ,,este suficient de 

sincer pentru o colaborare cu organele noastre, însă necesită o prelucrare atentă cu atât mai mult cu 

cât în funcţia sa actuală va putea furniza informaţiuni şi în problema greco-catolicilor rezistenţi şi în 

problema ortodoxă. Faptul că D.R.S.P. Timişoara arată neîncredere faţă de sinceritatea şi 

posibilităţile consilierului Raţiu Iuliu, arată că D.R.S.P. Timişoara nu a studiat suficient cazul 

susnumitului, nu a procedat just pentru prelucrarea acestuia în vederea colaborării cu organele 

noastre şi nici nu are sufiecientă pătrundere informativă în cadrul Mitropoliei ortodoxe a Timişoarei 

pentru a constata că Iuliu Raţiu a trecut la ortodoxie şi a primit şi funcţia de consilier.”
36

 

 Pe baza materialelor furnizate de sursa ,,Popa”, agentul poliţiei politice din cadrul 

Mitropoliei Ortodoxe a Timişoarei, la începutul lunii octombrie, şeful Direcţiei Regionale a 

Securităţii Poporului Timişoara a trimis superiorilor săi de la Bucureşti un raport despre modul în 

care preoţii ortodocşi din Timişoara au reacţionat la aflarea veştii trecerii părintelui Raţiu la 

ortodoxie: „S-a răspândit repede zvonul în cercul preoţimii că Raţiu va fi făcut protopopul 

Timişorii, lucru ce nu a fost primit tocmai cu satisfacţie de unii preoţi, ca spre pildă diaconul Valer 

T. Perian, care critica lipsa de consecvenţă a lui Raţiu şi lipsa de vigilenţă a conducerii bisericii, 

care după cum zicea el «pune într-un post de răspundere pe cineva care nu de mult a devenit 

ortodox». Alţii, printre care şi Teglaşiu Ladislau,
37

 simţinându-şi puţin tulburată liniştea şi 

stabilitatea posturilor lor, n-au văzut cu ochi buni reîntoarcerea lui Raţiu, temându-se că vor fi 

deslocaţi din situaţia pe care o au acum, spre a face loc lui Raţiu. E ceea ce l-a făcut pe cântăreţul de 

la Catedrala din Timişoara, Marinescu – care se teme că va fi scos din locuinţa casei parohiale foste 

unite, unde stă, spre a i se da această locuinţă lui Raţiu – să se îndoiască de sinceritatea declaraţiei 

de trecere al lui Raţiu la ortodoxie. În schimb cei de la centrul arhiepiscopesc, i-au arătat lui Raţiu, 

multă atenţie, oferindu-i din câte s-a putut afla, postul de protopop al Timişoarei, fie funcţia de 

Consilier Administrativ, deşi Raţiu, din motive de sănătate, zicea că se mulţumeşte pentru moment 

cu funcţia de paroh la o biserică, desigur la care a mai slujit, cea fostă unită din Timişoara, unde în 
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 Ibidem, f. 321. 
36
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rândul Bisericii Greco-Catolice de către Episcopul Ioan Ploscaru (Sergiu Soica, Martiri şi mărturisitori sub regimul 

communist…, p. 301). 



 

 

prezent face serviciul preotul Dumitru Antonescu, ajutat de Ladislau Teglaşiu. În urma unei 

înţelegeri care a avut loc între Gheorghe Medoia
38

 pe deoparte, I. Raţiu, Madincea şi Gomboş
39

, pe 

de altă parte, Gh. Medoia şi-a înaintat luni, 2 octombrie, demisia din postul de consilier 

administrativ la arhiepiscopia Timişorii şi Caransebeşului. În aceeaşi zi, Iuliu Raţiu a făcut cerere de 

a fi numit el consilier în locul lui Medoia. Mitropolitul Vasile Lăzărescu a acceptat acest lucru dând 

imediat o decizie în acest sens pe care a înaintat-o cu o adresă Ministerului Cultelor. În ziua de 4 

octombrie a venit şi răspunsul din Bucureşti, în care se comunica că Ministerul aprobă demisia lui 

Medoia din postul de consilier şi numirea lui ca protopop al Comloşului, ceea ce a fost şi înainte de 

a ajunge consilier. În postul de consilier, rămas liber, Ministerul numeşte pe dr. Raţiu Iuliu. Cu 

aceasta Raţiu Iuliu a fost definitiv încadrat ca şi consilier administrativ la arhiepiscopie şi urmează 

să-şi ia în primire postul şi să se mute la Timişoara.”
40

  

 Timp de un an, din însărcinarea mitropolitului Lăzărescu, părintele Raţiu
41

 s-a ocupat cu 

ordonarea documentelor şi a cărţilor
42

 provenite de la fosta Episcopie Unită de Lugoj
43

.   

  La 1 octombrie 1951, Iuliu Raţiu a fost încadrat în funcţia de şef consilier economic la 

Mitropolia Ortodoxă din Timişoara. Zilnic, timp de 11 ani a făcut naveta cu trenul pe ruta Lugoj-

Timişoara şi retur
44

.  

 În baza „ordinului instructiv” al conducerii Direcţiei a III-a din 21 aprilie 1951 prin care se 

solicita ,,urmărirea organizată informativă a foştilor preoţi greco-catolici rămaşi pe poziţie de 

rezistenţă şi care desfăşoară activitate pe această linie”, ofiţerii Securităţii Timişoara au deschis la 
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găsi, cerând pe urmă părerea pe unde le-ar mai putea păstra, la care răspunde tot el în felul următor: M-am gândit la 

fostul om de serviciu al episcopiei, Constantin Maghina».” La finalul discuţiei, părintele Raţiu l-a sfătuit pe 

informatorul Securităţii ,,să fie foarte atent, deoarece toţi din rezistenţă sunt urmăriţi îndeaproape” (Ibidem, vol. 5, f. 9). 

În primăvara anului 1951, fostul preot unit i-a mărturisit agentului ,,Zorile” că aranjează arhiva ,,pentru ca pe când va 

veni episcopul acasă să ştie să-i spună unde se află fiecare obiect” (Ibidem, f. 16). 
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 Sergiu Soica, Arhive şi Biblioteci ale Bisericii Greco-Catolice din România (Partea a II-a), disponibil la 

http://www.e-communio.ro/stire287-arhive-si-biblioteci-ale-bisericii-greco-catolice-din-romania-partea-a-ii-a, accesată 

la 11 iunie 2014. 
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 A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 259613, vol. 1, f. 31.   
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10 mai 1951 un dosar de grup
45

, incluzând şapte preoţi uniţi, printre care se afla şi părintele Iuliu 

Raţiu
46

.  

 Într-o adresă trimisă conducerii Securităţii Timişoara la 26 mai 1951 privind ,,activitatea 

clandestină greco-catolică din raza fostei Episcopii de Lugoj”, colonelul Gavrilă Birtaş solicita 

luarea unor măsuri pentru ,,supravegherea fostului vicar greco-catolic Iuliu Raţiu, pentru a stabili 

dacă este şi el implicat în activitatea clandestină”.
47

 Prin urmare, părintele Raţiu a fost încadrat cu 

numeroşi informatori, care au oferit rapoarte amănunţite despre activitatea fostului preot unit.
48

 Din 

aceste delaţiuni rezultă că Iuliu Raţiu a păstrat o legătură constantă cu clericii şi ierarhii greco-

catolici aflaţi în clandestinitate.
49

 Într-o discuţie purtată cu unul din informatorii Securităţii, 

părintele Vasile Borda
50

 a amintit despre situaţia lui Iuliu Raţiu
51

: „Încă nu a făcut slujbe împreună 

cu preoţii ortodocşi
52

, ştie însă că face slujbe acasă, care însă după părerea lui nu au valoare până nu 

rupe cu ortodocşii
53

. Cere să se spună lui Raţiu să promită că va rupe cu ortodocşii şi atunci el îl va 

spovedi ca să poată face liturghii valabile.”
54
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 În cadrul urmăririi informative au fost folosiţi agenţii „Trofan Pavel”, „Pădureanu Axente”, „Marcu Rusalin” şi 

„Radu Sabin”, alături de verificarea corespondenţei şi supravegherea operativă (Ibidem, vol. 4, f. 170). 
46

 Pe lângă părintele Raţiu, în acest dosar au fost incluşi preoţii Vasile Borda, Teodor Cut şi Ioan Luminosu din 

Timişoara, Ioan Crişan din comuna Drăghina, Ioan Ienea din Lugoj şi Iosif Seircoci din comuna Oţelul Roşu (Ibidem, 

vol. 1, f. 2). 
47

 Ibidem, vol. 2, ff. 111-112. 
48

 A se vedea o consistentă fişă personală în care sunt sintetizate informaţiile esenţiale din delaţiunile agenţilor 

Securităţii în Ibidem, vol. 5, ff. 13-19. 
49

 Într-o notă informativă din 17 noiembrie 1952, sursa ,,Popa” aminteşte despre relaţiile părintelui Iuliu Raţiu cu foştii 

clerici greco-catolici: „În timpul cât se află în birou a evitat şi evită în permanenţă de a întreţine relaţii cu clericii ori 

credincioşii foşti uniţi. Se poate constat totuşi o oarecare predilecţie pentru aceştia. Cum se manifestă ea? E gata oricând 

să satisfacă mai grabnic cererile unor foşti greco-catolici, decât a altora. Astfel a rezolvat fără discuţie cererea preotului 

pensionar Tovadan Gheorghe, făcându-l membru al unui fond de ajutor reciproc. La fel se interesează de situaţia foştilor 

preoţi greco-catolici” (Ibidem, vol. 5, f. 19). 
50

 Vasile Borda (1902-1978), preot greco-catolic, ordinar substitut al Diecezei de Lugoj (septembrie 1949 – august 

1953); vicar general (august-septembrie 1955; 1964 -1978), a fost arestat la 22 august 1953 pentru că „a vorbit în cadrul 

Bisericii ca preot împotriva regimului”. A fost eliberat la 17 septembrie 1953. Rearestat la 19 februarie 1954, a fost 

condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la 1 an şi 6 luni închisoare corecţională pentru omisiune de denunţ, fiind 

eliberat la 17 august 1955. La 30 septembrie 1957 a fost din nou arestat, fiind condamnat la 7 ani închisoare 

corecţională pentru uneltire contra ordinii sociale. A trecut prin penitenciarele Oradea, Jilava, Timişoara, Gherla, fiind 

graţiat l0 15 aprilie 1964 prin Decretul 176/964 (Fișă Matricolă Penală, disponibilă la 

http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/B/B%2006.%20Bold%20-

%20Bozt/Borda%20Vasile%20V/index.php, accesat la 2 noiembrie 2014.   
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 Într-o notă informativă din 28 decembrie 1958, furnizată de agentul „Miron A.” este reprodusă o afirmaţie a fostului 

preot unit: „Din punct de vedere material sunt bine, dar sufleteşte nu mă pot împăca cu actuala mea situaţie” 

(A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 210450, vol. 1, f. 119). 
52

 Într-o delaţiune de la începutul anului 1951, se preciza: „Diaconul de la parohia ortodoxă spune că Raţiu a fost invitat 

în repetate rânduri de către parohi să servească / să facă slujbă cu ei în biserică / dar totdeauna a refuzat. Nu s-a 

prezentat la biserică niciodată în reverendă ceea ce îi nemulţumeşte atât pe ei, cât şi pe credincioşi” (Idem, Fond 

Informativ, dosar 259613, vol. 1, f. 463).  
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 Într-un raport din 23 iunie 1953, semnat de col. Aurel Moiş, se menţiona că părintele Borda „desfăşoară o vastă 

activitate în interesul Bisericii greco-catolice reprimind el personal o serie de preoţi trecuţi la ortodoxie, în acest sens 

exercitând presiuni morale asupra lui Raţiu Iuliu din Timişoara” (Idem, Fond Penal, dosar 379, f. 18). 
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 Notă informativă din 12 octombrie 1951, semnată de sursa ,,Zorile”, în Idem, Fond Informativ, dosar 259613, vol. 1, 

f. 437. Legat de acest aspect, la începutul anului 1955, părintele Nicolae Brînzeu, într-o scrisoare de informare adresată 

episcopilor aflați în domiciliu obligatoriu, menţiona că „Maria Ghergheli a stat 3 zile arestată la Timişoara, fiindcă 

Borda care primise de la Ploscaru atribuţii de ordinarius, prin ea i-a trimis vorbă lui Raţiu când a venit acasă să nu 

primească să servească la fosta lui parohie din Timişoara, căci ar fi prea mare scandal. Maria i-a spus d-nei Raţiu, iar 
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 La 10 martie 1955, conducerea Securităţii Timişoara a aprobat închiderea dosarului de 

grup
55

, urmând ca cei vizaţi să fie supravegheaţi în cadrul dosarului de problemă. În documentul 

referitor la închiderea acţiunii se menţiona: „Raţiu Iuliu în afară de unele relaţii ce le menţine cu 

preoţii greco-catolici din Lugoj, precum şi faptul că a menţinut un timp legătura prin corespondenţă 

cu episcopii greco-catolici nu s-au obţinut materiale deosebite care să confirme că acesta ar 

desfăşura activitate pe linia clandestinităţii greco-catolice, cu toate că se găseşte sub influenţa 

greco-catolică. În cadrul cultului ortodox român îşi desfăşoară munca în mod mulţumitor, afară de 

faptul că nu oficiază slujbe religioase în Biserica ortodoxă evitând sub diferite motive acest 

lucru.”
56

 

 O notă informativă din 18 ianuarie 1957, semnată de sursa „Radu Sabin”, ilustrează modul 

în care fostul preot unit era nevoit să acţioneze pentru a salva aparenţele, rămânând în continuare 

fidel propriilor convingeri religioase: ,,Preoţii greco-catolici care au trecut la ortodoxism, în parte 

mai caută şi azi să ducă o viaţă cu două feţe. Arată parcă ar fi cu ortodoxia, pe de altă parte mai vor 

să păstreze o înfăţişare catolică. Pilda cea mai elocventă e preotul Raţiu, azi consilier la Mitropolia 

Ortodoxă din Timişoara. Raţiu caută să ţină ceva legătură cu preoţii romano-catolici din Timişoara 

şi spune, că el are o funcţie de consilier, dar el nu celebrează cu preoţii ortodocşi. Deci el nu are 

nimic comun cu ei în cele religioase, că e numai un funcţionar.  El se consideră şi acum catolic şi 

când va veni timpul, el va trece împreună cu mulţi preoţi şi credincioşi la biserica greco-catolică. El 

pregăteşte terenul în această privinţă şi apoi cei care azi îl condamnă, îl vor înţelege.”
57

  

 În paralel, părintele Raţiu era mereu suspicionat de ierarhii şi preoţii ortodocşi
58

. Într-un 

raport din 20 octombrie 1959, Împuternicitul Regional din Timiş al Departamentului Cultelor 

semnala următoarele: „Discutând cu Mitropolitul ortodox Vasile Lăzărescu, acesta s-a plâns de 

faptul că dr. Raţiu Iuliu nu are încredere în el şi nu vrea să servească în biserică împreună cu el. 

Mitropolitul crede că acesta se datoreşte faptului că Raţiu a fost greco-catolic. După această discuţie 

cu Mitropolitul, într-una din zile Iuliu Raţiu a trecut pe la biroul Împuternicitului. Când a fost 

întrebat asupra faptului că de ce nu serveşte în biserică, Raţiu a răspuns că el a făcut trecerea de la 

                                                                                                                                                                  
aceasta se vede la alţii” (Notă informativă din 16 martie 1955 semnată de sursa „Trofan Pavel”, apud Sergiu Soica, 

Nicoale Brînzeu și dosarul din Arhiva CNSAS..., . pp. 204-205). 
55

 Închiderea dosarului a fost astfel motivată: „În primul rând capul grupului ce a fost urmărit în cadrul dosarului nr. 5, 

Borda Vasile, a fost arestat şi condamnat, iar elementele respective s-au pus în gardă, evitând a mai întreţine legături şi 

punându-se pe o poziţie de aşteptare şi urmărire a felului cum se vor desfăşura evenimentele în situaţia bisericii lor.” 

(A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 259613, vol. 4, f. 181). 
56

 Ibidem, f. 179. Pentru textul complet al hotărârii a se vedea Ibidem, ff. 171-184. 
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 Ibidem, vol. 1, f. 183-184. În nota informativă din 20 august 1954, semnată de sursa „Popa Vasile” acesta  relatează 

faptul că Iuliu Raţiu a primit hotărârea de a purta uniformă preoţească (reverendă) în timpul serviciului, dar acesta şi-a 

confecţionat o reverendă după modelul romano-catolic (cu nasturi de sus până jos). Deasemenea accentua faptul că „nu 

a ţinut până în prezent nici o slujbă religioasă împreună cu vechii ortodocşi” (Ibidem, vol. 5, f. 260). 
58

 La înmormântarea episcopului Augustin Pacha, părintele Raţiu fiind însărcinat să reprezinte Mitropolia Ortodoxă, a 

fost apostrofat ,,de unul din consilierii vechi ortodocşi, cel mai înalt în grad, că ce caută el la înmormântare în numele 

Bisericii Ortodoxe, el care a trădat pe uniţi şi în viitor va fi trădător de ortodocşi” (Notă informativă din 22 decembrie 

1954, semnată de sursa ,,Trofan Pavel”, Ibidem, vol. 1, f. 325). 



 

 

cultul greco-catolic la cel ortodox în închisore, a înţeles că acesta e un act politic şi numai în acest 

sens a făcut-o. Mai departe, spunea că el nu vrea să-şi bată joc de credinţa cultului ortodox, căci 

consacrarea greco-catolicii nu o fac odată cu ortodocşi, la rândul lui nu poate face consacrarea cu 

ortodocşii odată. Este preot de mult, aşa a învăţat şi dacă face altceva va avea mustrări de 

conştiinţă.”
59

 Referitor la acest aspect, părintele Raţiu a mărturisit unui apropiat, sursa ,,Văleanu 

Marius” următoarele: „Eu nu pot spune că am trecut la ortodoxie din convingere. Dimpotrivă, n-am 

nicio convingere ortodoxă, am rămas cu aceleaşi convingeri cu care am fost la Lateranum 

[Universitatea Pontificală Laterană –n.n.] şi nici nu pot renunţa la acele convingeri. Am şi spus-o: 

«Tăiaţi-mi capul şi puneţi-mi alt cap, dacă vreţi să am alte convingeri». Acest lucru îl sesizează şi 

mitropolitul Lăzărescu, însă nu mă pot plânge fiindcă deşi mai face câte-o aluzie la acest lucru (de 

ex. «Ce te doare pe dumneata de ortodoxie» – mi-a spus chiar azi ) – totuşi mă respectă şi îl respect 

şi eu.”
60

  

 La 10 februarie 1960, conducerea Direcţiei Regionale Timiş a Securităţii a aprobat 

deschiderea a unui dosar de verificare
61

 pe numele părintelui Raţiu pentru a stabili „în mod concret 

activitatea desfăşurată de acesta pe linia cultului greco catolic, folosind poziţia sa de preot ortodox 

şi consilier în cadrul Mitropoliei ortodoxe române din Timişoara.”
62

 În urma activităţii informative 

desfăşurate în cadrul dosarului de verificare, ofiţerii poliţiei politice au ajuns la următoarea 

concluzie: ,,Se confirmă faptul că Iuliu Raţiu a făcut trecerea la ortodoxism în mod formal, el 

considerându-se tot catolic, folosind trecerea la cultul ortodox doar ca mijloc de existenţă şi un trai 

mai bun, precum şi pentru menţinerea legăturii cu preoţii greco-catolici.”
63

 În aceste condiţii, la 2 

septembrie 1960, colonelul Wiliam Steskal, şeful Direcţiei Regionale Banat a Securităţii a aprobat 

transformarea dosarului de verificare în dosar de urmărire individuală ,,în vederea continuării 

urmăririi în mod organizat şi documentarea cu probe a activităţii desfăşurate sub masca Bisericii 

Ortodoxe.”
64

 Într-un document din septembrie 1960 sunt creionate principalele obiective ce trebuiau 

urmărite în cadrul acţiunii informative: ,,Activitatea desfăşurată de Raţiu Iuliu împotriva regimului 

democrat şi a actului unificării, folosind situaţia sa din cadrul cultului ortodox; legăturile pe care le 

are cu preoţii greco-catolici rezistenţi, cine sunt aceştia, formele şi metodele de ajutorare şi 
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 Ibidem, vol. 5, ff. 10-11. 
60

 Ibidem, f. 138. 
61

 În hotărârea de deschidere a dosarului de verificare se preciza referitor la relaţiile părintelui Raţiu cu foştii preoţi 

uniţi: ,,Imediat după eliberare caută să restabilească legăturile cu preoţii greco-catolici rezistenţi din Lugoj, cum sunt 

Brânzeu Nicolae, Bălan Ştefan, Tiut Vasile, Sălajan Dumitru, toţi urmăriți de noi pe bază de acţiune, cât şi cu anumiţi 

credincioşi, date rezultate din materialele furnizate de agenţii Tudor Popa şi foştii agenţii Pădureanu A. şi Popa Vasile” 

(Ibidem, ff. 7-11). 
62

 Ibidem. 
63

 Ibidem, f. 5. În nota informativă din 14 noiembrie 1960 informatorul „Paraschiv” observa că în „manifestările lui 

cultice lasă mult de dorit. Nu a servit niciodată în Biserica Ortodoxă de când a revenit. Preoţilor foşti greco-catolici le 

spune să nu se facă ortodocşi folosind expresia «Ce căutaţi aici nărozilor?»”, fiind de părere că „dacă el ar fi avut o 

atitudine cinstită faţă de revenire, toţi preoţii din regiune, foşti subalterni, ar fi trecut la ortodoxie” (Ibidem, ff. 132, 

135).   
64

 Ibidem, ff. 1-6.  



 

 

menţinerea moralului acestora; legăturile cu preoţii greco-catolici trecuţi la ortodoxism, dacă îi 

sprijină, sub ce formă şi ce metode foloseşte în acest sens.”
65

   

 Ofiţerii Securităţii Timişoara au dirijat în anturajul său doi informatori care activau în 

,,problema” greco-catolică (,,Tudor Popa” şi ,,Marcu Rusalin”), în timp ce la locul de muncă a fost 

încadrat cu sursele „Mare Ioan” şi „Baba Mihail”, aflaţi mereu în preajma sa
66

. Activitatea 

părintelui Raţiu în această perioadă a fost sintetizată într-un document al Securităţi din 9 februarie 

1963: ,,După eliberarea din penitenciar, împreună cu preoţii nereveniţi Ioan Ploscaru, Vasile Tiut, 

Dumitru Sălăjan şi Ioan Bele au organizat la Lugoj aşa-zisa conducere în secret a Episcopiei Greco-

Catolice a Lugojului
67

.  Această conducere secretă i-a pus unele condiţii pe care Raţiu le-a acceptat. 

În urma dirijării agenturii din acţiune în direcţia verificării acestor aspecte, materialele obţinute 

dovedesc că susnumitul îndeplinea întocmai indicaţiile primite de la grupul clandestin. Printre 

altele, Raţiu trebuia să aibă grijă ca parohiile greco-catolice să fie ocupate de preoţi foşti greco-

catolici, de a nu servi cu ortodocşi, de a comunica periodic grupului clandestin toată activitatea de la 

Arhiepiscopie, de a reface arhiva şi de a conserva ce se poate din obiectele fostei episcopii greco-

catolice. Raţiu a făcut acest lucru şi periodic se întâlnea cu Tiut Vasile căruia îi comunica cele 

cunoscute.”
68

  

 La 14 august 1961, conducerea Direcţiei a III-a îl informa pe şeful Securităţii Timiş că 

ministrul de Interne, Alexandru Drăghici a aprobat arestarea lui Iuliu Raţiu, alături de alţi doi 

funcţionari de la Mitropolia Banatului (Traian Marineu şi Ioan Decan), acuzaţi de săvârşirea unor 

fraude de natură economică
69

. Conform rezoluţiei ministrului, aceştia „trebuiau să fie anchetaţi şi 

asupra dovezilor pe care pretind că le posedă despre mitropolitul Lăzărescu Vasile”, urmând ca 

cercetările să fie duse şi în direcţia ,,stabilirii afacerilor care s-au comis de către cei implicaţi în 

legătură cu unii salariaţi din Departamentul Cultelor, urmând ca în funcţie de rezultat să se facă noi 

propuneri.”
70

 Părintele Raţiu a fost arestat la 18 august 1961, reţinut în Penitenciarul Timişoara
71

. În 

cele din urmă a fost achitat, fiin eliberat la 29 iulie 1963, iar din 1 septembrie 1963 s-a pensionat
72

.  
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 Ibidem, ff. 41-42. 
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 Ibidem, f. 43. 
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 Într-o notă a Serviciului III din cadrul Direcţiei Regionale Banat a Securităţii se semnala că „s-au obţinut materiale 
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 Ibidem, ff. 311-312; 316. 
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 Într-un document al Securităţii Timiş din februarie 1963 se menţiona: ,,În calitatea de consilier economic la 

Mitropolia Ortodoxă Română din Timişoara a comis abateri grave de la disciplina financiară, delapidând împreună cu 

numiţii Marineu Traian şi Decan Ioan suma de 3.668.000 lei, el fiind element principal în această delapidare. Pentru 
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Control şi Revizie, stabilindu-se şi verificându-se fraudele comise. În acest timp susnumitul cu complicii săi au căutat să 

distrugă documentele fraudelor comise. Totuşi prin agentură s-au obţinut aceste documente, care au contribuit la 

demascarea infractorilor” (Ibidem, ff. 312-313). 
70

 La 16 august 1961, colonelul Steskal a trecut pe document următoarea precizare: „S[erviciul] III să verifice dacă sunt 

acasă, să pregătească echipe şi la 18 august dimineaţa să fie aduşi. S[erviciul] 8 să pregătească anchetatori pentru a fi 

luat imediat în anchetă, iar la 19/VIII se fie material la mine pentru a scoate mandat” (Ibidem, f. 276). 



 

 

 În timp ce afla în detenţie, la 15 februarie 1963, colonelul Steskal Wiliam a aprobat 

închiderea dosarului individual de urmărire informativă, dispunând predarea materialului la Secţia 

,,C”, întrucât părintele Raţiu fiind arestat ,,menţinerea acţiunii în această formă – adică deschisă- nu 

mai este oportună.”
73

   

 La 24 aprilie 1964, conducerea Serviciului de Securitate Lugoj a aprobat trecerea lui Iuliu 

Raţiu în evidenţa operativă generală deoarece „este semnalat că desfăşoară activitate greco-catolică 

sub masca cultului ortodox.”
74

 La 10 noiembrie 1964, şeful Serviciului Raional de Securitate Lugoj, 

lt. col. Toma Toantă a aprobat deschiderea unui dosar de preverificare pentru o perioadă de trei luni 

pe numele fostului preot unit întrucât „este semnalat că se menţine pe poziţie rezistentă şi 

desfăşoară activitate clandestină pe linia fostului cult greco-catolic.”
75

 În august 1965, colonelul 

Wiliam Steskal, solicita subalternilor săi de la Lugoj ca părintele Raţiu să fie lucrat ,,în mod activ” 

în vederea stabilirii ,,eventualelor legături pe care le are cu greco-catolici rezistenţi.”
76

 La 14 

decembrie 1965, acelaşi colonel a trecut pe un referat privitor la activitatea părintelui Raţiu 

următoarea rezoluţie: ,,Respectivul este un element activ, trebuie să se dea importanţă şi să fie lucrat 

activ în continuare.”
77

 Cu toate acestea, în perioada următoare supravegherea lui Iuliu Raţiu a scăzut 

în intensitate, nemaifiind vorba de o acţiune de urmărire sistematică, activitatea preotului unit fiind 

sesizată periodic în delaţiunile agenţilor din ,,problema” greco-catolică
78

. Pe una din aceste note, la 

12 ianuarie 1968, un ofiţer din conducerea Securităţii Timiş a trecut următoarea rezoluţie: ,,Din 

studiul notelor informative cu privire la acesta, rezultă că nu prezintă interes operativ. Propun 

trecerea sa în evidenţa operativă generală.”
79

 

 Timp de zece ani, numele părintelui Iuliu Raţiu a apărut doar sporadic în materialele 

informative sau în sintezele referitoare la activitatea clandestină greco-catolică din zona Lugoj, fără 

ca ofiţerii poliţiei politice să manifeste un interes special în cazul său. Abia la 18 aprilie 1978, 

conducerea Securităţii Lugoj a aprobat includerea lui Iuliu Raţiu în evidenţa dosarului de problemă 

nr. 1907, întrucât „desfăşoară activitate ilegală pe linia fostului cult greco-catolic, având legături cu 
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episcopul clandestin Ploscaru Ioan din Lugoj cât şi cu alte elemente fost greco-catolice.”
80

 Fără să 

fie supus unei supravegheri sistematice, în rapoartele de analiză sau în delaţiunile agenţilor apăreau  

periodic elemente privind o presupusă activitate greco-catolică a părintelui Raţiu
81

. Corespondenţa 

îi era verificată, iar în rapoartele Securităţii Lugoj erau reproduse fragmente considerate a avea 

legătură cu activitatea preoţilor uniţi din clandestinitate
82

. În realitate era vorba de scrisori cu un 

conţinut banal, atenţia organelor de represiune fiind îndreptată către un fragment considerat suspect, 

sau de interes pentru persoana corespondentului
83

. Rămas văduv din 1982, părintele Raţiu a trăit 

extrem de retras, în condiţiile accentuării problemelor de sănătate datorate vârstei înaintate
84

.  

 Iuliu Raţiu a decedat la Lugoj, la 24 aprilie 1989
85

. Referatul privind scoaterea sa din 

supravegherea informativă în urma decesului, aprobat de conducerea Securităţii Lugoj la 1 iunie 

1989, conţine o frază care ilustrează foarte clar atitudinea fostului preot unit de-a lungul anilor de 

dictatură comunistă: ,,Din supravegherea informativă a celui în cauză a rezultat că pe tot parcursul 

vieţii s-a menţinut în clandestinitatea greco-catolică.”
86

  

 Arestarea, internarea în mănăstirile ortodoxe și încarcerarea la Sighet, fără nicio bază leagală 

pentru aproape doi ani de zile, asociate condițiilor de detenție și izolării, au avut ca finalitate 

acceptarea, din partea părintelui, a unei soluții de compromis – renunțarea la credința greco-catolică 

în schimbul eliberării din detenție. Cu toate acestea, pe baza numeroaselor materiale obţinute de la 

informatorii din ,,problema greco-catolică”, ofiţerii Securităţii Timiş au realizat că trecerea a fost 

doar formală, fostul preot unit păstrând legătura cu clericii şi ierarhii greco-catolici aflaţi în 

clandestinitate. De-a lungul a peste 30 de ani a fost supus unei atente supravegheri informative în 

timpul căreia bănuiala Securităţii a fost confirmată.  
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 Cazul părintelui Iuliu Raţiu ilustrează drama trăită de mii de români în timpul regimului 

comunist, care neputându-şi asuma cu tărie şi fermitate propriile convingeri într-o situaţie limită, au 

fost nevoiţi să trăiască decenii de-a rândul într-o permanentă dedublare, în care credinţa intimă 

trebuia să fie ,,acoperită” de o asumare formală.  
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