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IN HONOREM
cercetător științific I dr. STELIAN MÂNDRUȚ

LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 68 ANI

Născut la 17 august 1951, Stelian Mândruț urmează școala primară, ciclul gimnazial 
și își definitivează studiile medii în anul 1970, în orașul de pe Bega, Timișoara. În chiar 
acel an, bănățeanul prin naștere se mută pe valea râului Someșul Mic, urmând studiile 
universitare, primii doi ani, la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității „Babeș-Bolyai” 
din Cluj. Studiile academice de profil și le definitivează la Facultatea de Litere și Filosofie a 
Universității „Eötvös Loránd” din Budapesta, în calitate de bursier al statului român, unde 
obține și licența în anul 1975.

Lucrarea de diplomă, intitulată „Activitatea Partidului Național Român din Transilvania 
între anii 1905-1910”, a fost apreciată de către comisie cu nota maximă. După absolvire, po-
trivit uzanțelor vremii este încadrat la Biblioteca Central Universitară din Cluj-Napoca, în 



funcția de bibliotecar (1975-1988), urmând în paralel studiile doctorale în istorie modernă 
și contemporană la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1978-1991; 1992). Teza 
cu titlul: „Mișcarea națională și activitatea parlamentară a deputaților PNR din Transilvania 
între anii 1905-1910”, sub îndrumarea profesorului Kovács József, urmat, după decesul aces-
tuia, de academicianul Ștefan Pascu, a reprezentat încununarea cercetărilor doctorale. 

Răstimp de 13 ani, în intervalul cuprins între anii 1975 și 1988, ocupă funcția de 
bibliotecar la Biblioteca Central Universitară din Cluj-Napoca. Începând cu anul 1988, face 
parte din colectivul Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj-Napoca, denumit ulterior 
Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, la sectorul de istorie modernă 
și contemporană. În acest interval de timp, parcurge toate gradele academice, devenind din 
anul 2007 conducător de doctorat.

Totodată, ocupă mai multe funcții în colectivele redacționale ale revistelor de speci-
alitate, precum: membru în colegiul de redacție al revistei „Anuarul Institutului de Istorie 
«George Barițiu». Series Historica”, membru în colegiul de redacție al revistei „Memorial 
1989” din Timișoara și în cel al revistei „Philobiblon”, editată de către Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, și referent de specialitate al publicației „Caietele 
Nicolae Iorga”, apărută din 2008, editată de Casa Memorială „Nicolae Iorga” din Botoșani.

În calitate de cercetător al institutului omonim, a coordonat seria denumită 
„Bibliografia Istorică a României”, volumele XI-XIII, publicând, totodată, peste 150 de 
studii (volume, în poligrafii; articole și studii, în reviste de specialitate), cât și de vulgarizare 
științifică, din țară și străinătate.

Printre temele de cercetare predilecte se numără cele referitoare la Revoluția de la 
1848-1849 în Transilvania, evoluția mișcării naționale române din același areal (1867-
1918), fenomenul de peregrinare a tineretului studios din Ardeal, către Universități din 
Ungaria, Austria și Germania (1867-1918), evoluția scrisului istoric transilvan după 1918, 
repere privind dezvoltarea Institutului de Istorie Națională din Cluj, și a Universității 
„Daciei Superioare”, în perioada interbelică, relațiile culturale româno-maghiare în secolul 
XX etc. Totodată, a fost colaborator și coautor al câtorva volume de documente privind 
„Revoluția de la 1848 din Transilvania” și coautor al lucrării intitulată „Bibliografia Istorică 
a României”, vol. VI (1979-1984), cea din urmă i-a adus, în anul 1985, premiul „Vasile 
Pârvan” al Academiei Române.

Printre activitățile de cercetare, se disting participările la manifestările științifice inter-
naționale, precum cele din: 2001, Ungaria, „Anii de studii universitare clujene ai istoricului 
I. Tóth Zoltán (1929-1934)”; 2002, Ungaria, „Membri ai Academiei Române, foști bursi-
eri ai Fundației «Gojdu» (1887-1905)”; 2003, Polonia, „Idées et projets de federalization 
chez les Roumains de Transylvanie au XX-è siècle” (în colaborare); 2003, Germania, „Die 
Regionalgeschichte in den Jahren 1990-2000 am Beispiel des Banats und Siebenbürgen” 
(în colaborare); 2004, Ungaria, „Begrifflich methodologische Betrachtungen hinsichtlich 
die Ausbildung der rumänischen Intelligenz an der Wiener Universität (1867-1918); 2005, 
Germania, „Die Ausbildung der rumänischen Künstler an der Akademie der Bildenden 
Künste aus München (12.-20. Jahrhundert)”; 2006, Ungaria, „Considerații privind scrisul 
istoric românesc din Ungaria post-1989” (în colaborare); 2006, Austria, „Die österreichis-
che Universität und die Ausbildung der rumänischen Intelligenz aus Siebenbürgen. Wien 
als Beispiel im 19. – 20.ten Jahrhundert”. 
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MONSENIOR DR. IOSIF GUNCIU (1909-1999) 
TENTATIVĂ DE RECUPERARE ISTORIOGRAFICĂ

Dr. Marius OANȚĂ*

AbstrAct: As a protruding figurehead of the Roman-Catholic Church from Romania and as a priest of 
the latin Archdiocese of Bucharest, Monsignor dr. Iosif Gunciu was not allowed to benefit during 
his lifetime of the advantages granted by the church dogma whom he served in, being unable to 
exert canonical jurisdiction entrusted by clandestine bishop Iosif Schubert, due to existing com-
petition with priest Francisc Augustin. Avoided by the catholic official historiography and missing 
from its trusted periodicals, he is approached tangentially in contemporary historical studies, 
having lined up a couple of functions that he provisionary takes hold of. His existence and work 
depicts past times from the local church. This current study is meant to fill the void of eviden-
ces within documents conducted by the slacking renditions entailed by biased researchers or by 
others who give him a peripheral position in canonical hierarchy, due to the fact that they are not 
aquainted with the „De Nominaione Substitutorum” Decree nor with its norms of application.

cuvinte cheie: Biserica-Romano Catolică, Comunism, De Nominatione Substitutorum, istoriografie, 
stare de necesitate

Considerații preliminare 

Figură proeminentă a Bisericii Romano-Catolice din România și cleric al 
Arhidiecezei latine de București, monseniorul dr. Iosif Gunciu nu s-a putut bucura 
în timpul vieții de privilegiile acordate prin canoanele aplicabile Bisericii pe care a 
slujit-o, neputând să își exercite jurisdicția canonică încredințată de către episcopul 
clandestin Iosif Schubert, deoarece se afla la concurență cu preotul Francisc Augustin. 
Evitat de istoriografia oficială catolică și lipsind din paginile revistelor de profil ale 
acestui cult, Iosif Gunciu este tratat tangențial în studiile istorice contemporane. Când 
se amintește persoana acestuia, nu ne sunt relevate fapte deosebite, ci sunt înșiruite o 
serie de oficii pe care le ocupă vremelnic, deși existența și activitatea sa reprezintă, în 
sine, o filă din trecutul Bisericii locale. Prezentul studiu are menirea de a umple vidul 
documentar pricinuit de interpretările defectuoase ale unor cercetători partinici, ori 
ale altora care, necunoscând Decretul „De Nominatione Substitutorum” și nici nor-
mele sale de aplicare, îi acordă o poziție periferică în ierarhia canonică1. 

*  cercetător independent; e-mail: mariusu1981@gmail.com. 
1  Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec previzibil. România şi Sfântul Scaun în epoca pontificatului 

lui Paul al V-lea (1963-1978), Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2004, pp. 66-67. Referindu-se la 
jurisdicția canonică, Ovidiu Bozgan menționează următoarele: „În Moldova, deținătorul jurisdicției 
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Francisc Augustin, pe care o serie de istorici îl creditează cu funcția de ordinarius 
substitutus, acesta este rar amintit în istoriografia eclezială, ca fiind folosit în scopuri 
proprii de către autoritate, în încercarea de a supune Biserica Romano-Catolică. 

De altfel, Ovidiu Bozgan, în cartea sa Cronica unui eşec previzibil. România şi 
Sfântul Scaun în epoca pontificatului lui Paul al V-lea (1963-1978), deși menționează 
că Sfântul Scaun nu l-a recunoscut pe Francisc Augustin ca atare, îi consemnează 
funcția de „conducător al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, o menire in-
ventată pentru a eluda normele aplicabile Bisericii2. 

În opinia aceluiași autor, această atribuție a fost exercitată până la momentul 
decesului, survenit la 27 noiembrie 1983, în reședința episcopală din București, pe 
care, în virtutea presupusului oficiu mai sus amintit, o ocupa abuziv3. 

Puțini specialiști au reușit să reconstituie traseul parcurs de către Francisc 
Augustin, de la momentul în care i se încredințează verbal, de către Hieronymus 
Menges „puterea ordinară”, în calitatea deținută de cel din urmă, aceea de „ordinarius 
legitim”, până la eliberarea din închisoare a lui Iosif Schubert, episcopul clandestin 
care îl mandatase pe Menges cu dreptul de succesiune la conducerea Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de București4. La polul opus, Iosif Gunciu este atent supravegheat 
prin intermediul mijloacelor operative, filaj și printr-o rețea informativă constitu-
ită în jurul său, din angajați ai Securității și persoane ale aparatului represiv, fiind 
împiedicat să ia legătura cu preoții care ar puteau să îl recunoască drept ordinarius 
substitutus. 

Diecezei de Iaşi era Petru Pleşca în calitate de ordinar substitut […] După 1951 este considerat provicar 
al Arhiepiscopiei de Bucureşti, în subordinea conducătorului acestei arhidieceze, Jovanelli până în 1961, 
Francisc Augustin după această dată”. 

2  De asemenea, acelaşi Ovidiu Bozgan relatează: „şi într-adevăr se pare că mai exista un ordinar 
subtitut în persoana lui Francisc Augustin […] invitat să preia jurisdicția, Francisc Augustin refuză şi 
preferă să se retragă la parohia sa de la Târgovişte […] Francisc Augustin a condus Arhiepiscopia de 
Bucureşti mai bine de două decenii, rămâne o figură controversată a istoriei catolicismului contemporan 
din România”. Cf. Ibidem, pp. 377-378.

3  Totodată, Bozgan îl creditează pe Francisc Augustin la conducerea arhidiecezei, stipulând 
evenimentele: „la 7 septembrie 1961, Stanislas Traian Jovanelli moare (era născut în 1890) în urma unei 
crize cardiac survenită se pare în urma unei discuții tumultoase cu reprezentanții regimului comunist. 
Două zile mai târziu, Francisc Augustin este recunoscut de autorități drept conducător al arhiepiscopiei 
bucureştene”. Cf. Ibidem, p. 379.

4  Asupra jurisdicției în scaunul metropolitan de Bucureşti, ne-am exprimat deja în cadrul 
studiilor noastre. Vezi: Marius Oanță, The Situation of the Catholic Denomination in the Roman Catholic 
Archdiocese of Bucharest (1948-1964), în: „Acta Musei Napocensis”, L-2 (2013), Cluj-Napoca, Muzeul 
Național de Istorie a Transilvaniei, pp. 249-260; Idem, Situația canonică din arhidieceza romano-catolică 
de Bucureşti. Noi interpretări privind <<starea de necesitate>> (1951-1984), în: „Studii de Istorie”, tom. 
IV, ed: Constantin Buşe şi Ionel Cândea, Brăila, Muzeul Brăilei-Ed. Istros, 2015, pp. 453-466; Idem, 
Situația canonică din Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti (1948-1964), în: „Studii de Istorie 
Eclesiastică”, coord: Marius Oanță, Craiova, Ed. Sitech, 2018, pp. 233-248;
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Prezenta recreionare constituie o tentativă de recuperare istoriografică. Iosif 
Gunciu, preotul care se bucura de prerogativele jurisdicționale a fost puțin cunoscut 
în literatura de specialitate și pentru că Francisc Augustin și-a arogat, cu largul con-
curs al autorității, puterea de a numi și schimba preoți, dar și de a institui Sacramentul 
Mirului, taină ce a fost administrată valid, dar ilicit5. Privilegiul de a acorda Taina 
Confirmațiunii îi revenea unui episcop rezidențial sau unei persoane desemnate de 
către un episcop, nicidecum unui personaj care ocupase abuziv o funcție. De remar-
cat este faptul că, deși în ordinea firească a lucrurilor, episcopul Schubert trebuia să își 
redobândească poziția avută înainte de arestare, Francisc Augustin rămâne în fruntea 
episcopiei, iar Iosif Schubert este obligat să locuiască la Timișu de Jos, fiind împie-
dicat să revină la conducerea anterior deținută. Toate aceste considerații de natură a 
elucida situația de fapt a arhidiecezei, fac obiectul prezentului studiu, în coroborare 
cu alte opinii rezultate drept consecință a aprofundării unui inedit material arhivistic 
referitor la portretul monseniorului Iosif Gunciu și la încercarea de legitimare oficia-
lă, de către Securitate și Departamentul Cultelor, a preotului Francisc Augustin.

5  Francisc Augustin este intens mediatizat ca fiind ordinarius substitutus. În fapt, atât Dănuț 
Doboş, cât şi Emanuel Cosmovici, nu menționează linia succesiunii la conducerea Arhidiecezei de 
Bucureşti, începută cu Joseph Schubert, numit de Sfântul Scaun episcop auxiliar de Bucureşti, cu 
titlul de Ceramussa, la 26 iunie 1950, de către arhiepiscopul Gerald Patrick Aloysius O’Hara, regent al 
Nunțiaturii Apostolice din România. Cei doi cercetători, în absența documentelor proprii ale Bisericii 
Catolice, folosind, de altfel, numai pe cele provenind din arhiva aparatului represiv, nu restabilesc 
sub nicio formă ordinea inițială, nici măcar la revenirea din detenție a lui Joseph Schubert, atribuind 
conducerea arhidiecezei aceluiaşi Francisc Augustin, conform unor mijloace total aleatorii. Informațiile 
referitoare la personajul citat abundă în inexactități, toate contribuțiile publicate, inclusiv documentele 
recente ale Arhiepiscopiei, confirmând funcția sus amintită. Pentru o privire de ansamblu, vezi: Dănuț 
Doboş, Mons. Francisc Augustin, în: „Actualitatea Creştină”, XXI, 2010, nr. 2, p. 32; Cristina Șoican, 
ÎPS. Ioan Robu, de 30 ani la cârma Arhidiecezei, în: „Idem”, XXIV, 2013, nr. 12, pp. 1-2; Laurențiu 
Ungureanu, ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit romano-catolic: „Noi ne-am păstrat identitatea 
datorită preotului“, în: „Adevărul”, disponibil on-line, la următoarea adresă: http://adevarul.ro/cultura/
spiritualitate/ioan-robu-catolic-mitropolit-preot-arhiepiscop-interviu-1_52b467ddc7b855ff56e24b0c/
index.html (accesat în 30 iulie 2017); „Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti”, 2014-2015, 
Bucureşti, 2014, p. 35. La polul opus, sunt o serie de cercetători care îl numesc pe Iosif Gunciu, ordinarius 
substituuts, şi anume: Imre Tempfli, Sárból és napsugárból. Pakocs Károly püspöki helynök élete és kora/ 
Viața şi epoca vicarului episcopal, Pakocs Károly. 1892–1966, Budapest, s.n., 2002, p. 881; Jakubinyi 
György, Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita archontológia (Arhontologie religioasă catolică, 
protestantă şi izraelită din România şi Transilvania), Kolozsvár, Verbum Kiadó, 2010, p. 51. Deosebit de 
înteresantă este mărturia preotului Eugen Bortoş, care cu prilejul apariției monografiei parohiei în care a 
slujit, îi atribuie fie lui Francisc Augustin, fie lui Iosif Gunciu, functia de ordinarius substitutus, vezi, spre 
exemplu: Eugen Bortoş, Amintiri despre Turnu Severin, în: Catolicii din Turnu Severin. Istorie, cultură 
şi spiritualitate. Dănuț Doboş coordonator:, Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2012, pp. 
165 şi 181. Vezi infra, nota 41 şi 44.
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Școlarizarea și studiile teologice (1909-1937)

Iosif Gunciu s-a născut la 15/27 decembrie 1909, în comuna Dudești-Cioplea, 
cătunul Cioplea, la acel moment localitate în plasa Pantelimon, în proximitatea 
Bucureștiului, la jumatate de oră de oraș, în stânga râului Dâmbovița. Din extrasul 
de botez, eliberat mai târziu, conform registrului de nașteri, purtând numărul 153 
din 1909, al Primăriei comunei Dudești-Cioplea, rezultă următoarele:

„copilul Iosif, de secs masculin, născut astăzi pe la orele două anti-meridi-
ane, în casa părinților săi, din Cătunul Cioplea, fiu al lui Ivan Ilie Gunciu de ani 
douăzeci și șapte de profesie muncitor și al Do[am]nei Ivanca de ani douăzeci și 
cinci, profesie menajeră, domiciliat în Comuna Dudești-Cioplea, satul Cioplea, 
după declarația făcută de către tatăl care ne-a prezentat copilul”6. 

Iosif se număra printre cei doi copii ai familiei Gunciu, având un frate, Ilie, și o 
soră, Ana, ambii mai mici. A primit Sacramentul Botezului din partea administratoru-
lui parohial, Alois Gonska, la 2 ianuarie 1910, în prezența nașului Iosif (Iozu) Tatoi7. 
Numele nașei nu ne este menționat, fiind probabil decedată la momentul dat. Părinții 
săi, Ilie Ivan și Ivanca, cu precădere mama sa, născută Banciu, le-au insuflat credința 
– după cum avea să declare mai târziu bătrânul prelat, într-o înregistrare obținută de 
Aurora Sasu și aflată în posesia Academiei Civice. Cioplea și Popești-Leordeni erau 
principalele centre catolice ale Arhidiecezei de București, iar locuitorii acestor două sate 
erau vorbitori nativi ai dialectului pavlichian, parte a limbii bulgare, fiind urmașii pavli-
chienilor veniți la începutul secolului XIX, din satele din împrejurimile Nicopolelui8. 

La vârsta copilăriei, Iosif s-a aflat printre ministranții care ajutau preotul la ser-
viciile divine, iar după terminarea școlii primare din satul Cioplea, în anul 1922 va fi 
acceptat la Seminarul mic „Duhul Sfânt” din București pentru frecventarea studiilor 

6  Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti [în continuare: AARCB], Dosar 
personal Iosif Gunciu, vol. XXI, f. 169. Documentul este transcris după Registrul de Stare Civilă al 
Comunei Dudeşti-Cioplea şi este colaționat în grafia timpului.

7  Ibidem, f. 168.
8  Despre aceste două focare catolice, arhiepiscopul Raymund Netzhammer, în propriul jurnal, 

menționează, la data de 16 noiembrie 1908, următoarele: „În cursul dimineții vine la mine domnul 
Niculescu-Dorobanțu, prefectul județului Ilfov. Mi se plânge din nou de bulgarii noştri catolici din 
Cioplea şi Popeşti. Prefectului i se pare inadmisibil ca aceşti oameni să nu permită să li se spună români 
în ciuda faptului că sunt cetățeni români. Foarte vinovat de această stare a lucrurilor este actualul preot 
din Popeşti, Iosif Petre, el însuşi bulgar. În fiecare predică, acesta le spune enoriaşilor săi că sunt bulgari 
şi să nu uite acest lucru. Domnul Niculescu-Dorobanțu ar dori ca eu să îmi fac simțită influența pentru 
ca să fie urmate cu silință grădinița şi şcoala primară, astfel încât copiii ambelor noastre sate catolice să 
poată învăța să folosească încă de mici limba română. Cu acest prilej, s-a amintit din nou şi Cartea de 
rugăciuni bulgărească, scrisă cu litere latineşti, de parcă ar fi echivalat cu o trădare de țară. L-am lăsat 
să vorbească şi n-am acordat nicio atenție unei chestiuni pe care eu, în definitiv, o găsesc caraghioasă”. 
Raymund Netzhammer, Episcop în România, într-o epocă a conflictelor religioase, Bucureşti, Ed. 
Academiei Române, 2005, p. 199.
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gimnaziale. Potrivit prescripțiilor timpului, ciclul respectiv era format din clasele 
a-VI-a, a–VII-a și a–VIII-a, pe care le definitivează în cadrul Școlii medii „Sfântul 
Iosif” din București, administrată de călugării din Congregația Frații „Școlilor 
Creștine”9. În anul 1925, din pricina unui incendiu provocat de un seminarist, care 
a afectat întreg Seminarul arhidiecezan, își continuă, alături de ceilalți seminariști, 
cursurile în Moldova, în cadrul Seminarului catolic din Iași10. Cu acest prilej a fost 
afectată și arhiva, iar pentru mai mulți dintre seminariști lipsesc matricolele de stu-
dii care să ateste pregătirea teologică, printre matricolele școlare păstrate în arhiva 
instituției mistuită de foc, se regăsesc și câteva piese dintre cele aflate în propriul său 
dosar personal. După finalizarea studiilor medii, Iosif Gunciu este admis, în cadrul 
Seminarium Spiritus Sancti, al Arhidiecezei Romano-Catolice de București.

După cum rezultă din certificatele de studii, eliberate de Academia Teologică 
Romano-Catolică „Duhul Sfânt” din București, Iosif Gunciu a absolvit, în anul școlar 
1933-1934, ciclul superior, fiind al treilea în ordinea mediilor. Dintre materiile însu-
șite, studentul a excelat la Istorie Bisericească, fiind apreciat cu nota maximă, respec-
tiv Teologie Pastorală, unde pe primul semestru, canonicul Stanislau Traian Jovanelli 
i-a acordat același calificativ. În ultimul an de studii, Gunciu i-a avut printre profe-
sori pe Anton Durcovici, rectorul institutului amintit, iar la disciplinele de Teologie 
Morală și Drept Canonic, pe P. Rohner, profesor de Teologie Dogmatică și Istorie 
Bisericească, canonicul Stanislau Traian Jovanelli, la Teologie Pastorală și Omiletică, 
preotul Dr. Starke, pentru Sfânta Scriptură și Liturgică11. La absolvirea teologiei, a 
fost selectat să își continue studiile12și, potrivit uzanțelor vremii, a fost numit confe-
sor militar în rezervă13. La 24 iunie 1934 a fost hirotonit preot, având posibilitatea să 
își completeze studiile cu un doctorat în Istoria Bisericii. Din dorința arhiepiscopului 
Alexandru-Theodor Cisar, începând cu 1 iulie 1934, lui Iosif Gunciu i se eliberează 
un certificat de studii care să ateste pregătirea teologică, urmând ca preotul nou-sfin-
țit să aprofundeze cunoștințele teologice și istorice14. La 2 noiembrie 1934, tânărul 
cleric Iosif Gunciu se deplasează la Münster, în nordul landului Renania de Nord – 
Westfalia din Germania, unde, după trei semestre de teologie, își completează cursu-
rile de Istoria Bisericii, la prestigioasa Westfälische Wilhelms-Universität15. Cunoscător 
al mai multor limbi stăine – moderne și clasice –, în chestionarul de obținere a bursei, 

9  AARCB, Dosar personal Iosif Gunciu, f. 137.
10  Ibidem.
11  Ibidem, f. 171.
12  Ibidem, f. 166.
13  Ibidem, f. 165.
14  Ibidem, ff. 104; 107.
15  Bistumsarchiv Münster/Arhiva Diecezei de Münster [în continuare: BAM], Anstalten, B12 

Deutsches Studentenheim, A 19, doc. Chestionar în vederea obținerii unei burse germane în Münster 
i.W., fond neordonat.
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necesar înscrierii la pregătirea doctorală, Iosif Gunciu avea să menționeze următoarele 
cunoștiințe lingvistice: română, bulgară (din familie), latină, germană și franceză. 

Va fi sprijinit financiar, alături de alți opt preoți din România, proveniți din diverse 
parohii ale episcopiilor catolice, de către Asociația Catolicilor Germani din Străinătate 
(Reischverband für die kath. Auslanddeutschen –n.n.)16. Lista doctoranzilor respectivi era 
completată de către un stipendiat din Ungaria și cinci originari din Jugoslavia. 

Doar trei preoți aparțineau, prin naștere, de Arhidieceza Romano-Catolică de 
București și anume: Menges Hieronymus, Baltheiser Eugen și Gunciu Iosif. Conform 
apartenenței lor etnice, doar Hieronymus Menges și Eugen Baltheiser17 erau de origi-
ne din satele locuite de germani, Iosif Gunciu provenind dintr-o familie bulgărească, 
din Cioplea. Fiind al treilea student, în conformitate cu notația obținută la absolvirea 
facultății, cel din urmă reușește să studieze în Germania. O altă condiție pe care 
trebuia să o îndeplinească pentru admiterea la doctorat era frecventarea cercurilor de 
limbă germană. Cum Iosif Gunciu făcea parte din „Clubul străinilor din Germania” 
și această din urmă condiție fusese satisfăcută. 

Din datele disponibile în arhiva Diecezei de Münster, aflăm că în primul an 
academic (1934-1935), aferent studiilor doctorale, clericul catolic a frecventat cursu-
rile universitare în care zece dintre materii erau din discipline subsumate domeniului 
Istoriei Bisericii și doar șase din sfera teologiei18. În anul 1937 și-a susținut doctora-

16  Lista celor care beneficiază de o bursă pentru studii la Universitatea din Münster, îi cuprindea, 
în anul 1936, pe următorii doctoranzi: Baltheiser Eugen, Doboş Rudolf, Gallov Josef, Gunciu Iosif, Hass 
Hippolyt, Hunyar Emil, Kattler Jakob, Menges Hieronymus, Müller Franz, Raczek Anton, Schulter 
Anton, Stadniczuk Wilhelm, Valastyan Georg, Witye Rudolf. 

17  Dintr-un portret al preotului Eugen Baltheiser, disponibil pe site-ul Diecezei de Iaşi: http://
www.ercis.ro/dieceza/preoti/raposati.asp?id=61 (accesat în 26.07.2017), aflăm următoarele: „s-a născut 
la 9 iunie 1914 în localitatea Cumpăna Aref (jud. Argeş). Tatăl său era originar din Nürenberg, iar mama 
din Czernowitz (Cernăuți). Imediat după naşterea lui Eugen, ei se mută în Bucovina, la Vatra Dornei. În 
1928 a intrat la Seminarul diecezan din Iaşi, apoi a fost trimis în Germania, la Münster şi la Paderborn, 
pentru a studia filozofia şi teologia. Datorită unei boli nu a putut fi hirotonit împreună cu foştii săi colegi, 
în 1939, ci la 5 mai 1940 în Paderborn. Întors în țară a activat între anii 1941-1944 în localitățile Gura 
Humorului şi Fălticeni 1942. După plecarea în Germania, la 20 martie 1944, a Mons. Johann Malec, 
care era paroh de Rădăuți, pr. Baltheiser a fost numit înlocuitor, în cadrul acestei comunități. În 1953 este 
transferat la Roman. Aici este arestat, după care timp de trei ani şi jumătate este privat de libertate fizică. În 
1956 este eliberat şi i se încredințează din nou Parohia Roman. Aici a terminat construirea bisericii, a casei 
parohiale şi a reorganizat cimitirul. În 1973 a fost forțat să părăsească România şi s-a stabilit în Germania, 
la Ruhestand, Dieceza de Freiburg. Aici s-a ocupat mult de tineri şi a fost numit <<spiritual al tineretului 
în tot decanatul>>. Din cauza bolii, în 1984 s-a pensionat şi s-a retras în Parohia Birkendorf/Uhlingen”.

18  Într-o dare de seamă, prezentă sub formă de manuscris în arhiva Diecezei de Münster, 
studentul-doctorand Iosif Gunciu aminteşte cursurile pe care le-a frecventat în semestrul de iarnă 
1934/1935, respectiv: Istoria Bisericii în timpurile moderne: 3 ore – prof. dr. G. Schreiber; Seminar de 
istorie a Bisericii: teme cu privire la epoca Iluminismului: 2 ore – prof. dr. G. Schreiber; Sfinții Părinți mai 
importanți: 1 oră – prof. dr. Mohler; Transformarea Bisericii: 1 oră – prof. dr. Steffes; Bisericile naționale 
orientale: 1 oră – prof. dr. Rücker; Popoarele şi statele slave: 1 oră – prof. dr. Meyer; Istoria filosofiei în 
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tul în istorie eclesiastică cu o teză privind Relațiile Bisericilor particulare din nordul 
Dunării cu Roma în timpul Sfântului Niceta de Remesiana. 

Profesor la Seminarul Arhidiecezan „Duhul Sfânt”  
și paroh de Sinaia (1937-1951)

La 1 septembrie 1937, tânărul doctor în istorie eclesiastică se reîntoarce în țară, 
unde, alături de bunul său coleg și prieten, preotul Hieronymus Menges, este nu-
mit profesor la Seminarul Arhidiecezan „Duhul Sfânt” din București (Seminarium 
Bucharestiense archidiocesanum Pianum Spiritus Sancti –n.n.)19, unde va preda, la ci-
clul inferior, Istoria și Cosmologia20, iar la cel superior, Filosofia, Istoria Universală și 
Istoria Bisericii21. 

Tot în aceeași perioadă va îndeplini, timp de doi ani, oficiul de notar al Tribunalului 
Matrimonial arhidiecezan de primă instanță (1937-1939)22, iar ulterior, având aceeași 
funcție, la instanța de recurs (1939-1941)23. 

În scurta perioada petrecută la catedră, Iosif Gunciu va avea o funcție asimilată 
aceleia de paroh al catedralei „Sfântul Iosif” din București, cu salariul aferent acestui 
post24. 

Adiacent acestor funcții deținute, alături de Hieronimus Menges o va îndeplini 
și pe cea de cenzor arhidiecezan25. 

Începând cu luna iunie a anului 1940, este delegat să îl suplinească pe parohul 
emerit, monseniorul Benedict Volgner, la parohia Sinaia26, bolnav și internat într-un 

secolul al XIX-lea: 2 ore – prof. dr. Wust; Practică paleografică: 2 ore – prof. dr. Zitel; Seminar istoric: 
lectura şi critica unor surse din Evul Mediu: 1h.30m. – prof. dr. Zitel; Cele mai mari ziare din presa 
mondială: 1 oră – prof. dr. Bause; Morală: obligațiile pământeşti (teologie morală specială): 4 ore – prof. 
dr. Tischleder; Ordinea morală a vieții sexuale şi matrimoniale; 1 oră – prof. dr. Tischleder; Filosofia 
religiei: 2 ore – prof. dr. Struker; Apologetică: 2 ore – prof. dr. Struker; Exegeza Noului Testament: 2 
ore – prof. dr. Meinertz; Introducere în Noul Testament: 2 ore – prof. dr. Meinertz.

19  AARCB, Dosar personal Iosif Gunciu, vol. XXI, f. 43r.
20  Ibidem, f. 43v.
21  Schematismus Cleri Archidioecesani et Metropolitani latini Bucarestiensem, MCMXXXIX, 

16 decembris 1939, p. VI.
22  Schematismus Cleri Archidioecesani et Metropolitani latini Bucarestiensem‚ MCMXXXVII, 

18 decembris 1937, p. IV.
23  Schematismus Cleri Archidioecesani et Metropolitani latini Bucarestiensem, MCMXXXIX, 

16 decembris 1939, p. V.
24  AARCB, Dosar personal Iosif Gunciu, vol. XXI, f. 5.
25  Schematismus Cleri Archidioecesani et Metropolitani latini Bucarestiensem, MCMXXXIX, 

16 decembris 1939, p. V.
26  Schematismus Cleri Archidioecesani et Metropolitani latini Bucarestiensem, MCMXL, 15 

decembris 1940, p. III. 
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spital pentru refacerea sănătății. Datorită situației din această parohie, respectiv o 
afecțiune care a necesitat o intervenție a clericului Volgner, pus în situația de a nu își 
va mai putea îndeplini misiunea sacerdotală, tânărul preot Iosif Gunciu se va deplasa, 
aparent pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a lua în primire noul oficiu, deser-
vind, în calitate de administrator parohial ad tempus, atât parohia Sinaia, cât și filialele 
acesteia: Comarnic, Poiana Țapului, Bușteni, Azuga și Predeal27. 

Deși deplasarea proiectată apărea, inițial, de minimă durată, răstimpul petrecut 
în această funcție va fi mai lung de un deceniu28, ocazie cu care care va profesa la cele 
două școli gimnaziale din Sinaia, fiind și profesor suplinitor la liceul din localitate, 
unde va preda limbile germană și latină29. 

Chiar dacă pare să nu fi avut o misiune dificilă, deplasările efectuate pentru a fi 
alături de credincioșii din parohie și filiale îi vor solicita mult timp. Adiacent muncii 
educative și sociale, finalizarea construcției bisericii parohiale, care necesita lucrări de re-
mediere, îi va ocupa primii ani de trudă efectivă la fața locului. În acest sens, a organizat, 
pe lângă închirierea băncilor, pentru o sumă modică de 40 lei anual pentru fiecare eno-
riaș, și subscripții în parohie, printre donatori aflându-se familiile Bonicelli, Bucaresti, 
Tribinski, Vrioni, Ungart, Francisc, ultima originară din satul natal al lui Iosif Gunciu. 

Împreună cu toți acești binefăcători, a întreprins demersuri pentru terminarea 
lăcașului de cult, acestei acțiuni raliindu-se și fabrica „Costinescu” din Sinaia30, cea 
care va contribui cu cheresteaua necesară pentru biserică. Deoarece sumele obținute 
nu au acoperit costurile aferente finalizării edificiului de cult, la Cazinoul din urbe au 
fost inițiate seri de concerte în acest sens31.

Construcția bisericii din Sinaia a debutat, la 11 mai 1936, sub conducerea 
monseniorului Benedict Volgner, fiind desăvârșită numai în anul 193932. Ea răspun-
dea, încă de la instituirea parohiei, în timpul episcopatului lui Ignazio Paoli (1883) 
de satisfacerea problemelor confesionale, specifice comunității religioase locale, for-
mată din personalul tehnic și administrativ al Palatului „Peleș”. Biserica cu hramul 

27  Cf. Ibidem.
28  AARCB, Dosar personal Iosif Gunciu, vol. XXI, f. 76.
29  ACNSAS, dosar P 1109, vol. II, f. f. 190.
30  Întreprinderile „Emil Costinescu”, filială a societății omonime din Ploieşti, au funcționat, în 

oraşul Sinaia, sub denumirea de Societate Anonimă, până la 11 iunie 1948 când, prin naționalizarea 
întreprinderilor, a devenit proprietate de stat, numindu-se Întreprinderile „IC Frimu” Sinaia. Vezi: 
Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale [în continuare: SJANPH], fond: Întreprinderea 
„Emil Costinescu” Sinaia, 1894 – 1949, inventar nr. 1087 (1894-1947), 12 dosare.

31  Arhiva Parohiei Romano-Catolice din Sinaia [în continuare: APRCS], „Istoricul parohiei 
romano-catolice din Sinaia”, în: Registru de subscripții, 20 martie 1974, p. 3.

32  Iosif Gabor, Biserica romano-catolică din Sinaia, în: „Pro Memoria”, VII, nr. 8, Bucureşti, 
Centrul „Biserica şi Istoria”, p. 91 şi 95.
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„Preasfânta Inimă a lui Isus” era frecventată și de micii industriași, meșteșugari și 
meseriașii din această zonă33. 

Sub coordonarea parohului Iosif Gunciu, ea a fost înzestrată cu cele necesare 
cultului catolic: aghiazmatare din piatră, amvonul și banca de împărtășanie, statuile 
Sfintei Fecioare și Sfântului Anton, pentru cele două altare laterale, icoana Inimii 
Preasfinte a lui Isus, hramul bisericii parohiale34. În anul 1941, se achiziționează băn-
cile interioare, basoreliefurile din ghips ale celor 14 stațiuni ale „Căii Crucii”, aplicele 
cu becuri pentru iluminare35. Pe durata primei perioade de activitate, respectiv anii 
1943-1945, Iosif Gunciu s-a deplasat constant la București, unde deținea funcția de 
confesor extraordinar al Seminarului Arhidiecezan „Duhul Sfânt”36. 

De remarcat este faptul că, la 26 iulie 1946, pe când se afla la Sinaia, Iosif Gunciu 
este amintit ca ar fi avut o întrevedere cu nunțiul apostolic, Andrea Cassulo, pen-
tru a se stabili numele viitorului episcop al vacantei Dieceze de Iași. Nu fusese prima 
convorbire de acest fel, nunțiul Cassulo, care își avea casa de vacanță, sub jurisdicția 
parohiei Sinaia, se deplasa adeseori în orașul de pe Valea Prahovei, în vizite făcute cle-
rului din areal, îndeosebit în etapa concediilor. Pentru a fi eligibil pentru episcopat, ca 
efect al Concordatului cu Sfântul Scaun, viitorul prelat trebuia să fie cetățean român 
și, în subsidiar, agreat de autorități și de către regele Mihai I al României37. Pe lista 
Nunțiaturii Apostolice se aflau, la acel moment, trei clerici catolici, dintre care doi nu 
funcționau în dieceza pentru care se căuta un potențial episcop. Anton Durcovici nu se 
bucura de sprijin oficial, pe motiv că, deși avea cetățenia română, era etnic străin, fiind 
invocată originea sa croato-austriacă, în timp ce ceilalți doi erau autohtoni prin naștere. 
În afara lui Durcovici, nunțiul apostolic convenise asupra monseniorului Ioan Duma, 
superiorul franciscanilor conventuali din Moldova38, dar și asupra parohului de Sinaia, 
Iosif Gunciu, în cele din urmă considerat „prea tânăr pentru a fi luat în considerare”39. 

De asemenea, din informarea adresată Secretariatului de Stat pentru Afaceri 
Ecclesiale Extraordinare, organism condus de monseniorul Domenico Tardini, aflăm 
că Iosif Gunciu, atunci la vârsta de 36 ani, nu se putea impune moral și nici nu 
avea prestanța necesară pentru a conduce Dieceza de Iași, fiind considerat nepotrivit, 
în absența studiilor de specialitate40. În cele din urmă, Nunțiatura din România, 

33  Ibidem, p. 91.
34  APRCS, Istoricul parohiei romano-catolice din Sinaia, p. 3.
35  Ibidem.
36  Schematismus Cleri Archidioecesani et Metropolitani latini Bucarestiensem, MCMXLII,  

15 decembris 1942, p. V.
37  Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi [în continuare: AERCI], fond: Corespondență, 

dosar 5/1945, ff. 42-48.
38  Ibidem, f. 44.
39  Ibidem, f. 46.
40  Ibidem.
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ținând cont de condițiile speciale existente pentru consacrarea pe a treia treaptă a 
prezbiteratului s-a aplecat asupra lui Anton Durcovici, preot cu o vastă experiență 
pastorală, apreciat în cercurile înalte ale societății și foarte matur, în comparație cu 
ceilalți doi candidați, dar și capabil să se impună la cârma Diecezei de Iași. Analizând 
însă documentul lui Andrea Cassulo, mai sus menționat și elaborat într-un vădit 
registru diplomatic, nu putem să nu observăm caracterul secret al acestuia. Invocarea 
unui preot apostat, în persoana lui Ludovic Lopată, inspector în cadrul Ministerului 
Cultelor, ar fi putut crea, prin divulgarea unor informații din interior, probleme ma-
jore, și ar fi adus pe viitor importante prejudicii Bisericii locale din România. 

De altfel, Basile Stoica, instrumentul docil al regimului comunist la Secretariatul 
General al Guvernului, comunicase anterior că nu își va da agrementul pentru numi-
rea lui Marcu Glaser la Episcopia de Iași, invocând faptul că acesta activase ca admi-
nistrator apostolic în Basarabia41. În aceeași situație ingrată, aceea de a fi refuzați, se 
puteau afla toți preoții nominalizați să conducă destinele amintitei episcopii. În fapt, 
în cuprinsul actului mai sus invocat, nunțiul Cassulo remarca dificultatea colaborării 
cu organismele statului, în fruntea cărora se aflau comuniștii, considerați „eliberatori 
de sub jugul fascist”. În aceste circumstanțe, prezența lui Iosif Gunciu, în calitate de 
episcop, considerat în epocă un preot filogerman, specializat în Westfalia, ar fi generat 
o reacție ostilă din partea sistemului. 

Cât timp s-a aflat în fruntea parohiei din Sinaia, Iosif Gunciu a păstorit o co-
munitate cosmopolită, formată din etnici care, la preluarea puterii de către regimul 
comunist, în majoritatea lor au părăsit România și s-au repatriat fiecare în țara sa de 
origine. Parohia era formată din aproximativ 40 familii de diverse naționalități, cum 
ar fi: belgieni, italieni și francezi etc. Într-o pondere mai mică, serviciile divine erau 
frecventate și de alte persoane. Contactul constant cu toți aceștia a constituit, în tim-
pul interogatoriilor la care a fost supus preotul Iosif Gunciu în timpul detenției, un 
important element de acuzare. Cum era și firesc același cleric, a trebuit să ofere detalii 
despre circumstanțele relațiilor stabilite cu toți cei în cauză, deoarece raporturile, de 
orice natură, cu cetățenii străini erau incriminate de legea vremii. Deși părea a fi unul 
dintre capetele de acuzare, prezența cetățenilor străini la Sinaia a reprezentat unul 
dintre motivele care l-au dezincriminat pe preotul catolic, declarând în dese rânduri 
că a cunoscut persoane care s-au înapoiat acasă. În timpul detenției, Gunciu va in-
voca numele laicilor pe care i-a cunoscut, menționând faptul că toți, fără deosebire 
de naționalitate, au părăsit țara, și s-au reîntors în comunitățiile din rândurile cărora 
făceau parte antecesorii lor. 

Începând cu 1 noiembrie 1951, el va fi transferat la parohia romano-catoli-
că din Pitești, unde, pentru o perioadă de un an, va fi conducătorulul spiritual al 

41  Dănuț Doboş, Anton Despindescu, Episcopul Anton Durcovici. O viață închinată lui 
Dumnezeu şi Bisericii, Iaşi, Ed. Sapienția, 2002, p. 116.
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acesteia42. Iosif Gabor, memorialistul arhidiecezei face referire, fără să indice numele 
preotului lipsit de libertate că, la momentul arestării, respectiv 18 noiembrie 1952, la 
Pitești ființau 46 familii și aproximativ 152 suflete, cu 60 familii mai puțin decât în 
1934, când parohia era frecventată de 110 familii, cu 331 suflete43. O situație simi-
lară bisericii de la Sinaia, se înregistrează și în rândul credincioșilor străini din Pitești, 
care au părăsit țara, astfel explicându-se regresul constatat.

De altfel, ca și în cazul altor abordări44, privitoare la intervalul păstoririi comu-
nității sus citate, portretul lui Iosif Gunciu, la momentul elaborării lucrării manus-
crise despre biserica catolică din Trivale, este învăluit în mister. Acest lucru este ex-
plicabil prin faptul că Iosif Gabor, la rândul lui preot romano-catolic, și-a definitivat 
cercetarea în anul 1977, pe când se afla la Izvoarele, județul Neamț45. De nejustificat 
este, însă, atitudinea lui Dănuț Doboș, cel care, cu prilejul apariției unor monografii 
ale parohiilor catolice, dintre care pe unele preotul Iosif Gunciu le-a păstorit, folosește 
aceeași tipologie pentru a îl descrie, repetând, într-o înlănțuire de date, același portret, 
fără să constate activitatea acestuia46.

Arestarea lui Iosif Gunciu și procesul lotului „Menges-Ghica”  
(18 noiembrie 1952)

Arestarea lotului „Menghes-Ghica” a făcut obiectul a numeroase studii știin-
țifice, fiind inculpați un număr de 13 persoane, douăsprezece dintre acestea fiind 
private de libertate încă din 18 noiembrie 195247. Doar Lucia Florei, laică, studentă 
la medicină, a fost reținută la 10 noiembrie 1952, fiind cea care transporta corespon-
dența lui Hieronymus Menges, destinată a ajunge, prin curier diplomatic, la Roma48. 
Dosarul penal îi privea pe opt clerici și patru laici, acuzați fiind de faptul că „sprijină 

42  AARCB, Dosar personal Iosif Gunciu, vol. XXI, f. 84.
43  Iosif Gabor, Biserica romano-catolică Piteşti, în: „Pro Memoria”, V, 2006, nr. 5, p. 93.
44  Pentru confruntare, vezi: Dănuț Doboş, Din istoria parohiei Cioplea (sfârşitul sec. al XIX-lea- sec. 

al XX-lea, în: Cioplea. Două veacuri de istorie. Dănuț Doboş coordonator:, Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice Bucureşti, 2007, p. 125; Idem, Un veac de istorie şi spiritualitate, în: Biserica „Sfânta 
Elena” Bucureşti. Dănuț Doboş coordonator:, Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti, 
2015, pp. 95-96. Semnatarul foloseşte aceleaşi informații în cele două monografii citate.

45  Vezi: Iosif Gabor, op. cit., p. 100.
46  Vezi Supra, nota 44.
47  Dănuț Doboş, Monseniorul Ghika, martir al bisericii locale, în: „Actualitatea Creştină”, XVII, 

2007, nr. 5, pp. 20-21; Ioan Robu, Mărturisirea credinței în istoria recentă a Arhidiecezei Romano-Catolice 
de Bucureşti, în „Dialog Teologic”, XII, 2009, nr. 24, pp. 35-39; Horia Cosmovici, Monseniorul. Amintiri 
şi documente din viața Monseniorului Ghika în România, Târgu Lăpuş, Ed. Galaxia Gutemberg, 2011, 
pp. 114-132.

48  Cf. Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității [în continuare: 
ACNSAS], Dosar P 1109, vol. 1, pp. 6-7.
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imperialismul american” și fac „spionaj în favoarea Vaticanului”, răspândind știri false 
cu privire la situația economică, politică și socială din RPR, dar și întreținând relații 
prin intermediul ambasadelor străine la București, respectiv cea italiană și franceză. 
Din interogatorile la care fuseseră supuși membii Aulei arhiepiscopale, ca deținători 
ai jurisdicției legitime, transpare nevoia autorității de a își legitima demersurile înce-
pute împotriva Bisericii catolice din România. De altfel, analizând situația preoților 
încarcerați pe motive imaginare, putem constata că rezultatul procesului era dinainte 
cunoscut, iar întrebările formulate și răspunsurile la acestea fiind dirijate pentru a îi 
incrimina pe cei deferiți justiției comuniste. În interogatorii, cei reținuți aveau o sin-
gură menire, aceea de a semna documentele rezultate în urma confruntării, la primele 
ore ale dimineții, în prezența celor care îi chestionau.

Verdictul în procesul amintit erau unul previzibil și a fost exprimat prin sentința 
1234/24 noiembrie 1953 a Tribunalului Teritorial București, moment în care unul 
dintre acuzați decedase în Spitalul Penitenciar al Securității „Dr. Victor Babeș”, anu-
me Cornel Chira, superiorul iezuiților din România49. În timpul executării pedepsei, 
datorită condițiilor grele de detenție, alți doi învinuiți, au încetat din viață, respectiv 
Vladimir Ghika (16 iunie 1954) și Xaveriu Haider (9 septembrie 1956)50.

În procesul lotului „Menges-Ghika” apărători numiți din oficiu erau în fapt 
acuzatori, iar cei îndrituiți să ofere asistență juridică aveau, ca avocați ai apărării, 
aceeași menire. Dacă Hieronymus Menges, Haider Xaveriu, Iosif Gunciu, Francisc 
Augustin și Vladimir Ghika aveau legătură cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
București, fiind cei care, ori dețineau jurisdicția, ori urmau să dobândească „puterile 
ordinare”, după arestarea unuia dintre cei aflați pe lista scurtă a Vaticanului, Mihai 
Godo, Cornel Chiara și Andrei Asaftei nu aveau nicio legătură cu transferul puterii 
în interiorul arhidiecezei, ei fiind asimilați grupului doar pentru că, în diverse oca-
zii, la predicile susținute din amvon, criticaseră sistemul comunist. Cei din urmă 
fuseseră incriminați, după cum se arată în motivarea cauzei, pentru manifestări duș-
mănoase, pe motiv că „instigă preoții și conducerea catolică împotriva regimului”51. 
Hieronymus Menges era cel mai important membru al lotului care îi va purta nume-
le. În calitatea sa de ordinarius substitutus, fusese învinuit că își „începuse activitatea de 
spionaj în legătură cu Del Mestri [fost secretar al Nunțiaturii Apostolice din România 
–n.n] la sfârșitul anului 1948 […] că culege și furnizează informații cu caracter de 

49  Emanuel Cosmovici, Mărturia Pr Hieronymus Menges despre Monseniorul Vladimir Ghika la 
Uranus şi la Jilava (1952-1954), p. 1. Studiul cercetătorului Emanuel Cosmovici, cel care preia informații 
ale prelatului papal şi ordinarius substitutus, dr. Hieronymus Menges, este disponibil pe site-ul: https://
remusmirceabirtz.files.wordpress.com/2013/01/cosmovici-menges-ghika.pdf. De asemenea, foarte 
important pentru istoriografie este şi volumul aceluiaşi autor, care îngrijeşte cartea lui Horia Cosmovici, 
Monseniorul. Amintiri şi documente din viața Monseniorului Ghika în România, Târgu Lăpuş, Ed. 
Galaxia Gutemberg, 2011, pp. 114-132.

50  Emanuel Cosmovici, op. cit., p. 2.
51  ACNSAS, Dosar P 1109, vol. 5, f. 24.
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spionaj, privind situația politică, economică și militară din RPR”52. În fapt, niciuna 
dintre aceste acuze nu erau adevărate, Menges neavând contacte cu persoane care să îi 
fi furnizat date cu caracter special din domeniile mai sus amintite. 

Preotul Iosif Gunciu a fost interogat la trei zile după arestarea sa. La 21 no-
iembrie 1952, cel reținut urma să fie prezentat, în vederea desfășurării procesului, 
organelor de anchetă. După o prezentare succintă a celui care fusese deferit justiției, 
petrecută noaptea în închisoarea Uranus, anchetatorul îl întreabă despre relațiile sale 
cu cetățenii români și străini.

Pentru a nu le crea celor cunoscuți probleme cu autoritățile, în prezența loco-
tenentului major Szekely Eugen, Iosif Gunciu numește o serie de preoți catolici, unii 
dintre aceștia deja arestați, alături de laici, care l-au ajutat la serviciile divine, cei mai 
mulți dintre ei decedați la momentul respectiv. Așa cum am amintit și mai sus, pen-
tru a nu îi învinovăți pe nedrept pe unii dintre cunoscuți, și a da Securității prilej de a 
îi interoga și aresta, Iosif Gunciu va menționa doar cetățeni străini cu ocazia primului 
interogatoriu, care, la acel moment se aflau deja în afara granițelor țării53. Cei mai 
mulți frecventau Biserica Catolică și parohiile arhidiecezei și fuseseră cunoscuți cu 
prilejul diferitelor manifestări religioase la care participaseră.

În general, anchetele aveau loc, cu o frecvență de trei zile, la miezul nopții, și se 
încheiau la orele dimineții. În legătură cu relațiile avute cu monseniorul Hieronymus 
Menges, cel care fusese arestat ca „șef de lot”, Iosif Gunciu avea să remarce că îl cu-
noaște încă din perioadă studiile gimnaziale efectuate la Liceul catolic „Sfântul Iosif”, 
urmând împreună și studiile doctorale, definitivate la Münster54. Parcursul celor doi 
clerici catolici avea să fie similar, vreme de 25 ani, atât în calitatea avută de elevi, stu-
denți, doctoranzi, cât și ca profesori la Seminarul arhidiecezan, și de preoți în parohii 
vecine55. Aflat în parohia Sinaia, unde îndeplinise, începând cu anul 1940, funcția de 
preot paroh, Iosif Gunciu fusese superiorul lui Menges, până la numirea acestuia din 
urmă ca ordinarius substitutus, în luna februarie a anului 1951, imediat după arestarea 
episcopului clandestin Joseph Schubert56. În această demnitate deținută de Menges, 
Gunciu avea să ducă la îndeplinire solicitările acestuia. Așa s-a întâmplat și cu prilejul 
alegerii vicarului-capitular, Stanislau-Traian Jovanelli, cel care fusese profesorul celor 
doi la Seminarul „Duhul Sfânt” din capitala României, când se deplasează la Ploiești 
pentru constatarea faptelor. În opinia lui Gunciu, Jovanelli, împreună cu membrii ca-
pitlului diecezan, interpretaseră defectuos canonul aplicabil din Codex Juris Canonici 
referitor la alegerea exprimată în urma sufragiului canonicilor reuniți la Ploiești. Cu 
atât mai mult cu cât Schubert lăsase, în conformitate cu decretul „De Nominatione 

52  Idem, vol. 1, f. 3.
53  ACNSAS, dosar P 1109, vol. 2, f. 162.
54  Ibidem, f. 171.
55  Ibidem, f. 170.
56  Ibidem, f. 181.



204 monseniorul dr. iosif gunciu

Substitutorum”, un urmaș la conducerea Arhidiecezei Romano-Catolice de București, 
cazul în care Jovanelli nu putea să își exercite funcția de vicar-capitular57. În cadrul 
anchetelor, Iosif Gunciu nu va divulga informații, cu un caracter mai special, în afara 
celor pe care anchetatorii le se știau deja, fiind de notorietate publică, cum ar fi: ex-
comunicarea dictată de Sfântul Scaun împotriva lui Jovanelli și jurisdicția deținută de 
Menges. De altfel, din conținutul transcriptului putem afla că Iosif Gunciu refuzase 
să îi fie succesorul lui Menges, fără ca să își motiveze alegerea58. În fapt, acesta îi solici-
tase lui Gunciu să preia atribuțiile de ordinarius, dacă va fi arestat, numai că amândoi 
fuseseră privați de libertate la aceeași dată, respectiv 18 noiembrie 195259.

Cu prilejul procesului-verbal, încheiat în urma interogatoriului din 17 decem-
brie 1952, care fusese cel mai lung dintre toate declarațiile făcute de cel audiat, des-
fășurându-se pe parcursul a opt ore, organele Securității își doreau să afle în ce consta 
activitatea sa desfășurată în perioada 1941-1944. 

Cu această ocazie, Iosif Gunciu avea să declare următoarele:
„în perioada 1941-1944, am activat ca paroh în Sinaia. În fiecare dumi-

nică am desfășurat activitatea bisericească. M-am ocupat îndeaproape de con-
strucția bisericii din Sinaia. M-am ocupat cu instruirea religioasă a copiilor din 
școala nr. 1 și școala nr. 2 primară din Sinaia […] dădeam ore suplimentare 
copiilor, în limba germană și latină”60. 

Oficialitatea dorea să determine, în cadrul interpelării, legătura dintre truda 
efectuată de către preotul respectiv pe tărâm educativ și bisericesc, și mișcarea legio-
nară, organizație cu care se presupunea că ar fi colaborat, în timpul petrecut la Sinaia. 
De asemenea, Securitatea se interesa dacă acesta participase la rebeliunea dintre 21-23 
ianuarie 1941, vizând exterminarea evreilor, prin așa-numitul „pogrom”. Cu această 
ocazie, arestatul își declină prezența la asemenea manifestări sângeroase, declarând că 
„nu a desfășurat nicio activitate în cadrul organizației legionare”61. În ziua de Crăciun 
a anului 1952, organele de anchetă, prin intermediul locotenentului Maria Ioan, 
au chestionat modul în care Iosif Gunciu l-a cunoscut pe regentul apostolic, Gerard 
Patrick Aloysius O’Hara, pentru a stabili presupusa activitate de spionaj pe care 

57  Pentru o privire de ansamblu asupra jurisdicției canonice, vezi şi: Marius Oanță, Situația canonică 
din arhidieceza romano-catolică de Bucureşti. Noi interpretări privind <<starea de necesitate>> (1951-1984), 
în: „Studii de Istorie”, tom. IV, ed: Constantin Buşe şi Ionel Cândea, Brăila, Muzeul Brăilei-Ed. Istros, 
2015, pp. 453-466; Idem, Situația canonică din Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti (1948-1964), în: 
„Studii de Istorie Eclesiastică”, coord: Marius Oanță, Craiova, Ed. Sitech, 2018, pp. 233-248.

58  ACNSAS, dosar P 1109, vol. 2, f. 186.
59  Marius Oanță, The Situation of the Catholic Denomination in the Roman Catholic Archdiocese 

of Bucharest (1948-1964), în: „Acta Musei Napocensis”, L –2 (2013), Cluj-Napoca, Muzeul Național de 
Istorie a Transilvaniei, p. 255.

60  ACNSAS, dosar P 1109, vol. 2, f. 190.
61  Ibidem, f. 192.
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clericii catolici ar fi desfășurat-o în favoarea Vaticanului62. Răspunzând prompt, paro-
hul Gunciu a descris împrejurarea în care, alături de alți preoți catolici ai arhidiecezei, 
arhiepiscopul O’Hara a fost prezent cu ocazia diferitelor evenimente aniversare de pe 
cuprinsul teritoriului respectiv63. 

Potrivit sentinței 1234/24 noiembrie 1953 a Tribunalului Militar București, 
Iosif Gunciu primește o condamnare de 6 ani, motivul fiind „complicitate la crimă de 
înaltă trădare”, pedeapsă pe care o execută în următoarele închisori și lagăre de mun-
că: Jilava (24 noiembrie 1953-12 martie 1954), Aiud (12 martie 1954-5 decembrie 
1958), Culmea (5 decembrie 1958-10 octombrie 1959) și Periprava (10 octombrie 
1959-17 noiembrie 1963)64.

Despre condițiile de detenție Gunciu nu a dorit să discute vreodată, nici măcar 
cu cei apropiați. O singură mărturie referitoare la acest aspect sensibil a fost obținută 
de Aurora Sasu, cu prilejul unui interviu realizat în ultimii șase ani de viață, pe când se 
afla la Timișu de Jos, ca preot al acestei clauzuri, în care ființau maicile de la Institutul 
„Beatae Mariae Virginis”. În anul 1993, el își va aminti următoarele detalii legate de 
coerciția îndurată:

„era o perioadă de dezumanizare; ca să îți fie scârbă de tine, te lăsa nespălat 
[…] toată mizeria care se poate închipui omenește, ca să îți fie scârbă de tine”65. 

Eliberat din închisoare începând cu 17 noiembrie 1963, va fi reîncadrat ca 
preot în parohia „Sfânta Lucia” din Greci, județul Tulcea.

Constituirea unui „dosar de problemă”  
pe numele conspirativ „Coman Ion”

Pe numele monseniorului Iosif Gunciu a fost deschis, la 3 aprilie 1973, un dosar 
de problemă66, prin care Securitatea dorea să afle în amănunțime activitatea acestuia, 

62  Cf. Ibidem, f. 196.
63  Ibidem.
64  Informațiile disponibile despre condamnarea preotului Iosif Gunciu, se regăsesc, în cadrul 

fişelor matricole penale, pe site-ul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoriei 
Exilului Românesc, la următoarea adresa: http://www.biblioteca-represiunii.ro/Fise%20matricole%20
penale%20-%20detinuti%20politici/G/G%2006.%20Griavu%20-%20Gyurki/Gunciu%20Iosif%20
I/ (accesat la 20 august 2017). Detaliile înscrise în fişele matricole penale cuprind şi inexactități, cum ar fi 
motivul arestării preotului Iosif Gunciu, în dreptul căruia stă scris „crimă de înaltă tradare”, nu „pentru 
complicitate la crimă de înaltă trădare”. Pe site-ul mai sus amintit, pe numele arestatului Iosif Gunciu 
sunt disponibile patru fişe matricole penale.

65  Cf. Horia Cosmovici, op. cit., p. 24, nota 58.
66  Cf. ACNSAS, Dosar I 204787, vol 1, f. 1r. Dosarul nu respectă normele arhivisticii, fiind 

constituit după alte criterii decât cele cronologice. De asemenea, numerotarea filelor din dosar nu 
corespunde realității. Am păstrat ordinea inițială.
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fiind atent supravegheat prin intermediul următorilor agenți și surse: Enescu Ion, 
Barbara, Moraru Gabriel, Ioana Dumitrescu, Florența, Dida (persoane aflate în legă-
tură cu ofițerii din cadrul Inspectoratului Județean Argeș al Ministerul de Interne), 
Arsene, Ionescu, Cucu, David, Carmen, Tudor Măldărescu67, Paula, Dida (agenți și 
informatori) și alții68. 

Toți cei mai sus enumerați purtau nume conspirative, asemenea celui căruia i se 
deschidea dosarul69. Potrivit documentelor existente, Iosif Gunciu a fost supravegheat, 
implicit prin intermediul MTO (mijloace de tehnică operativă –n.n.). Din motivarea 
deciziei autorităților în acest sens, rezultă că subiectul „se manifestă ostil la adresa orân-
duirii socialiste din patria noastră, denigrează în diverse împrejurări politica P.C.R., își 
exteriorizează sentimentele anticomuniste, stimulând și participând la discuțiile cu 
caracter tendențios ori dușmănos purtate de persoane din anturajul său”70. 

Potrivit unei note-sinteze, întocmită de căpitanul de Securitate, Felicia 
Codreanu, la 3 aprilie 1976, prin care se justifică deschiderea dosarului de urmărire 
informativă, se stipulează faptul că „episcopul clandestin”, Iosif Gunciu, 

„are manifestări dușmănoase deosebit de grave, întreține legături și spri-
jină activitatea clandestină greco-catolică și se află în anturajul unor preoți cu 
preocupări pe linia iezuită”71. 

Cu prilejul întocmirii unui plan de măsuri, autoritatea încearcă să afle dacă, 
după vizita întreprinsă de Gunciu în Germania, acesta a fost consacrat episcop, ocazie 
cu care sunt intruiți informatorii cu nume conspirativ Bega Vasile, respectiv Oprescu 
Nicolae72. Deși este o sarcină deosebit de greu de realizat, deoarece Gunciu nu des-
tăinuise nimic persoanelor străine, în afara foștilor colegi de facultate a celor aflați în 
proximitatea sa, oficialitățile insistau să obțină o serie de date, altele decât cele rezul-
tate din înregistrările prin tehnică operativă.

Totodată, din cuprinsul aceluiași material arhivistic putem afla faptul că, în opinia 
reprezentanților Securității, același personaj interpretează necorespunzător informațiile 
furnizate de posturile de radio occidentale „Vocea Americii”, respectiv „Europa Liberă”.

67  După cum rezultă din adresa centralei Ministerului de Interne, cu nr. 114/PA/0069954, către 
Inspectoratul Județean Argeş al Securității Statului, informatorul Tudor Măldărescu „a fost abandonat 
în luna aprilie 1974 pentru faptul că a fost semnalat cu o poziție duşmănoasă. În prezent se ține frecvent 
legătura cu el pentru dezinformare”. Cf. Ibidem, f. 348. Mai mult, angajații structurii departamentale 
constată: „trecând la verificarea şi compararea notelor din 24 mai, 3-6 iulie, 8 octombrie şi 13 noiembrie 
1973, cu materialele obținute prin mijloace speciale, rezultă că informatorul dv. nu a contactat pe Gunciu 
la domiciliul său din Piteşti, deoarece la datele indicate de informator nu apar materiale cu conținut 
asemănător celor furnizate”. Ibidem, f. 357.

68  Ibidem, f. 13.
69  Ibidem, f. 1v.
70  Ibidem, f. 13.
71  Ibidem, f. 50.
72  Ibidem, f. 56.
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După cum rezultă dintr-un transcript, aflat la propriul dosar, la data de 1 martie 
1977 preotul Iosif Gunciu s-a deplasat la redacția ziarului local „Secera și Ciocanul”, 

„pentru a solicita publicarea unui anunț referitor la un requiem în memo-
ria unui preot din Polonia, recent decedat”73. 

Din nararea celor petrecute, reproduse de către cineva apropiat, aflat în incintă, 
dar obținute și prin intermediul tehnicii operative, rezulta că, 

„fiind refuzat și îndrumat să se adreseze rubricii publicitare a ziarului 
<<România Liberă>>, a avut față de lucrătorii redacției o ieșire tendențioasă 
privind îngrădirea drepturilor bisericii”74.

Referindu-se la respectiva publicație cotidiană, Iosif Gunciu avea să facă remar-
ca inoportună că a fost trimis la postul de radio „Europa Liberă”, nu la cotidianul 
„România Liberă”.

Reproducem în cele ce urmează un fragment din discuția purtată:
„Și am constatat că <<Europa Liberă>>; Au! Zic, gura păcătosului (și ples-

nindu-se peste gură, râzând continuă) adevăr grăiește. Și mai era unul acolo. 
Râdea și el. Zic, privește”75.

De altfel, cu prilejul unei consfătuiri ce avusese loc la Pitești, la 8 februarie 
1974, unde participaseră și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, printre care 
și episcopul Râmnicului, Iosif Gafton, dar și ierarhii Antonie Plămădeală și Roman 
Stanciu, ambii de la Patriarhia Română, Iosif Gunciu ar fi declarat următoarele:

„Statul – a afirmat el – caută prin toate mijloacele să ne limiteze activitatea și 
sfera noastră de influență, dar noi vom continua să lucrăm în continuare (sic!)”76. 

În urma transferării dosarului de urmărire informativă de la Securitatea din 
Pitești la cea din Constanța, respectiv 1 august 1979, preotul Iosif Gunciu primește 
numele conspirativ de obiectiv „Goran”. Cu acest prilej, agentul „Stoica” avea să îl 
caracterizeze, astfel:

„a manifestat interes pentru activitatea vieții religioase din municipiul 
Constanța folosind un număr mai însemnat de ministranți în serviciile religioa-
se, introducând stație de amplificare, sporind fastul slujbelor religioase, mărind 
timpul afectat acestora”77. 

Tot cu această ocazie, respectivul remarca faptul că „față de conducerea 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București a avut aprecieri nefavorabile, calomni-
oase, atât în cel privește pe fostul arhiepiscop (sic!) Francisc Augustin cît și pe actualul 

73  Ibidem, f. 18.
74  Ibidem.
75  Ibidem.
76  ACNSAS, Dosar I 204787, vol 1, f. 94.
77  ACNSAS, Dosar I 210540, vol 1. f. 133.
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protopop Mărtincă Isidor, pe care îi apreciează necorespunzători prin pregătire, me-
tode de conducere și prestigiu”78. Într-un raport al Securității locale, datat 1 decem-
brie se consemna faptul că că pentru a verifica spusele agenților infiltrați în preajma 
celui urmărit „s-a efectuat o pătrundere secretă la locul de muncă al obiectivului 
<<Goran>> de către lt. maj. Maru Mihai și trei lucrători din cadrul serviciului T.O. 
în scopul dispunerii mijloacelor speciale în locurile vizate anterior”79. 

În aceeași zi, au fost montate microfoane în interiorul bazilicii „Sfântul Anton” 
din Constanța, pe latura de sud, în interiorul luminatoarelor, din exteriorul clădirii. 
Pentru a duce la îndeplinire această sarcină, lucrătorii organelor de resort au verificat 
toate persoanele care locuiau în proximitatea bisericii80. 

Dosarul informativ, constituit pe baza informațiilor furnizate de către agenți 
și informatori, a vizat chestiunea preluării succesiunii canonice în interiorul arhidie-
cezei, după decesul lui Francisc Augustin, presupusul „conducător al arhiepiscopiei 
romano-catolice de București”. Acesta conține o serie de piese importante, multe 
dintre ele cu un caracter contradictoriu, prin care oficialitatea concluziona despre 
modalitatea prin care Iosif Gunciu a dobândit jurisdicția canonică. 

În urma analizării documentelor existente, am constatat o multitudine de date 
neveridice, obținute prin mijloace operative, cum ar fi: vizitele efectuate la preoți 
apropiați, aspecte privind trecutul preotului Iosif Gunciu, discuțiile purtate cu cei 
aflați în proximitatea sa, detalii din viață și perioadele de studii, funcțiile deținute sau 
specializările dobândite etc. 

Portretul preotului Iosif Gunciu  
în documentele informative ale Securității

Potrivit sursei Virgil, cel care într-o notă, datată 11 martie 1969, îl caracterizea-
ză pe Iosif Gunciu la scurt timp după preluarea oficiului de paroh la biserica „Sfânta 
Elena” din București, unde îl înlocuise pe preotul Matei Giuzan, aflăm următoarele:

„preotul Gunciu se dovedește a fi un bun orator, predicile sale fiind docu-
mentate și nelipsite de diverse citate din lucrări atent selecționate […] în general 
este foarte sobru și concis în discuțiile ocazionale cu credincioșii, ceea ce face să 
se păstreze oarecare distanță între ei81 […] nu are o voce sonoră, ceea ce face să 
se piardă din efect”82. 

78  Ibidem, f. 139.
79  Ibidem, f. 140r.
80  Cf. Ibidem, f. 140v-141.
81  ACNSAS, Dosar I 204787, vol 1, f. 193.
82  Ibidem, f. 194.



marius oanță 209

După ieșirea din detenție, un alt informator, Neagu Vasile, îl portretizează, 
aflându-se în preajma sa începând cu 1 noiembrie 1966, astfel:

„preotul Gunciu de la Kogălniceanu este un om care pare dezinteresat de 
orice problemă, se folosește de [Constantin] Hausner în rezolvarea oricărei pro-
bleme […] este un om plin de el și nu a renunțat la ideea de a fi din nou mare, 
pentru a putea lucra cu Roma […] este foarte periculos – blând ca un miel. Din 
corespondența [pe] care o poartă a intervenit pe lângă [Adolf ] Bachmeier – 
[Hieronymus] Menges – [Mathias] Pojar ca să fie din nou pus în drepturi […] 
aspiră la cel puțin Ordinarius Substituut – ceea ce spune că a mai fost”83.

Același mai sus citat personaj își continua reflecțiile despre planurile celui supra-
vegheat, menționând următoarele:

„intenționează să plece la Roma pentru a câștiga episcopatul. Este sigur 
că ajuns la Roma va doborî și pe [Francisc] Augustin și pe [Petru] Pleșca și este 
întradevăr priceput la așa ceva”84. 

De asemenea, un alt agent, purtând numele conspirativ Apostol Mircea, do-
miciliat la mică distanță de biserica parohială din comuna respectivă, instruit să îl 
urmărească discret și să îi câștige încrederea, îl descria, la 7 martie 1967, completând 
cu informații din proprie inițiativă:

„om foarte inteligent, vorbește foarte frumos, este foarte atrăgător în dis-
cuții, bine dispus și în tot timpul, foarte politicos, el dă bună ziua, el întinde 
mâna la oameni”85.

Referindu-se la jurisdicția canonică din cadrul Arhiepiscopiei Romano-Catolice 
de București, o altă sursă a Securității remarca următoarele:

„întreține legătura cu mai mulți preoți pe care îi ațâță (mai ales tineri) îm-
portiva autorității bisericești și îndeosebi și în general cu aceia care sunt certați 
cu disciplina și directivele Arhiepiscopiei”86.

În scopul de a fi recunoscut drept ordinarius substitutus, Iosif Gunciu „face do-
nații unor preoți tineri: preotul Ioan Râtan de la Craiova, lei 1000; preotul Mihai 
Caităr de la Timișu de Jos, județul Brașov, lei 800, și multor altora, prin interme-
diari. Se poate spune că prin aceste gesturi <<de bunăvoință>>, îi încurajează la 
indisciplină”87. 

Toate sursele mai sus citate erau instruite pentru a îi câștiga încrederea, folo-
sindu-se de ocaziile ivite pentru a cere sfatul preotului Gunciu. Cei preocupați de 
acest scop, parcurgeau sub îndrumarea organelor Securității un drum bine definit: 

83  Ibidem, f. 197.
84  Ibidem.
85  Ibidem, f. 208.
86  Ibidem, f. 77.
87  Ibidem.
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solicitând liturghii pentru decedați ori pentru persoanele apropiate, discutând despre 
situația din țară și despre neajunsuri inerente, solicitând ajutorul material sau rugă-
ciunile sale88. 

Jurisdicția canonică a Arhidiecezei,  
o încercare de restituire istoriografică

După trimiterea în domiciliu obligatoriu, la Orăștie, a arhiepiscopului 
Alexandru-Theodor Cisar, în luna mai a anului 1950, pentru arhidieceză începe „sta-
rea de necesitate”89.

Ca situație de compromis, regentul apostolic al Nunțiaturii din București, arhi-
episcopul Gerald Patrick Aloysius O’Hara hotărește, la 26 iunie 1950, consacrarea în 
clandestinitate a canonicului Joseph Schubert. 

Fostul paroh al catedralei va îndeplini oficiul de episcop auxiliar de București, 
purtând totodată și titlul canonic de Ceramussa90. 

La scurt timp după aceasta, regentul O’Hara este expulzat de autorități, pe 
motiv că informează superiorii ierarhici de la Roma despre situația politică, religi-
oasă și militară din Republica Populară Română91. Înainte de previzibila sa arestare, 
Schubert transmite, la Roma, o listă a celor care vor dobândi automat jurisdicția. 

La 17 februarie 1951, el este reținut și deferit justiției, urmând ca jurisdicția 
canonică să revină monseniorului Hieronymus Menges, primul dintre cei desemnați 
să conducă destinele arhidiecezei, conform ierarhiei, predictiv stabilite. 

La nici o săptămână distanță, la 20 februarie 1951, canonicul Stanislau Traian 
Jovanelli este eliberat din închisoare, fără să știe că episcopul Schubert a transmis 
„puterile ordinare” către un alt preot92. La 4 aprilie 1951, într-o sedință comună a 
membrilor capitlului catedralei „Sfântul Iosif” din București, eveniment ce avusese 
loc la Ploiești, Jovanelli este ales vicar-capitular93. 

88  Ibidem, ff. 98-99.
89  Cf. Codex Iuris Canonici, 1917, can. 2205, §2, 3. 
90  Hieronymus Menges, Joseph Schubert (1890-1969). Biographie eines rumänischen Bischofs, 

Ensdorf, Salesianer-Buchdruck, 1971, p. 32
91  Mircea Remus Birtz, Cronologia ordinarilor diecezani greco-catolici (uniți) 1948-1989. 

Încercare de reconstituire, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2007, p. 115.
92  Carmen-Elena Potra, Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti în perioada comunistă. Mons. 

Traian Stanislau Iovanelli, în: „Caietele CNSAS”, VIII, 2015, nr. 1 (15), p. 283.
93  Carmen-Elena Potra, 2015, p. 280. În cuprinsul textului redactat, semnatara confundă clericii 

regulari cu cei seculari, numindu-l pe Jovanelli o persoană care „a urmat cursul firesc ales de orice persoană 
care dorea să îmbrățişeze haina monahală”; În fapt, Traian Jovanelli nu a fost niciodată călugăr. De 
asemenea, autoarea stabileşte aleatoriu, fără ca să confrunte documentele disponibile, că Joseph Schubert 
este arestat în acelaşi timp cu ceilalți jurisdicțiabili, şi anume: Hieronymus Menges, Mathias Pojar, 
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Alegerea acestuia a fost denunțată de către „autoritățile competente”, Sfântul 
Scaun a anunțat excomunicarea acestuia printr-un mesaj radiofonic94. În aceste con-
diții, singurul care deținea puterea canonică era Hieronymus Menges.

La 18 noiembrie 1952, întreg lotul „Menges” este arestat, împreună cu toți 
ceilalți jurisdicționabili desemnați. În absența unui preot care să dețină conducerea 
arhidiecezei, în interiorul acesteia se constată un „vid” de autoritate. 

La 16 septembrie 1953, prin Decretul nr. 382 al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a fost revocat Decretul nr. 1596 din 18 septembrie 1948, monseniorului 
Alexandru-Theodor Cisar recunoscându-i-se toate „drepturile pentru Arhiepiscopia 
de București-Iași, cu începere de la 1 iulie 1953”95. Mulți dintre clerici au aflat de 
reîntoarcerea acestuia, în scaunul metropolitan de București, doar după difuzarea, 
la 25 noiembrie 1953, unei pastorale, cu prilejul Adventului din acel an, interval ce 
precede Crăciunul în Biserica Catolică. Scrisoarea pastorală, din al cărei conținut re-
iese speranța pe care o are monseniorul, este prefațată de următoarele cuvinte: „iubiți 
credincioși, orice faptă bună și generoasă trebuie cunoscută și apreciată: țin de aceea 
să vă aduc la cunoștință în mod oficial un eveniment pe care probabil l-ați auzit de la 
unul sau altul, dar acum doresc să îl cunoașteți mai amănunțit de la mine”96. După 
celebrarea solemnă a Crăciunului, în catedrala „Sfântul Iosif”, Alexandru-Theodor 
Cisar se deplasează la Alba Iulia, de unde revine la scurt timp, pregătindu-se pentru 
solemnitatea „Preasfântul Nume al lui Isus”, ultima liturghie pe care o săvârșește, la 
3 ianuarie 1954. La patru zile distanță, arhiepiscopul se stingea din viață în circum-
stanțe suspecte, probabil otrăvit de către Securitate97. La 15 iunie 1954, prin decizia 
nr. 870 din aceeași zi, instanța de recurs a Tribunalului Militar București, validează 
eliberarea din detenție a lui Francisc Augustin, scutindu-l, totodată, de restul pedepsei 

Johann Baltheiser şi Xaveriu Haider. Trebuie să subliniem că Joseph Schubert a fost cel dintâi arestat, la 
17 februarie 1951, în timp ce succesorii acestuia au fost încarcerați la 18 noiembrie 1952. Vezi: Ibidem, 
p. 284. Totodată, în cadrul elaboratului sus citat se menționează că, la momentul ieşirii din detenție a 
canonicului Stanislau Jovanelli, „nici unul dintre succesorii desemnați nu puteau să-şi ocupe funcția, 
deoarece erau arestați şi condamnați la ani grei de închisoare”. Vezi: Eadem, p. 285. Această afirmație este 
eminamente falsă şi edulcorează realitatea faptelor, creând premise false în stabilirea jurisdicției canonice 
legitime. Carmen Eelena Potra, în stabilirea liniei succesiunii la conducerea arhidiecezei, omite Decretul 
papei Pius al XII-lea, „Denominatione Substitutorum” şi normele de aplicare ale acestuia, invocând 
canoanele 429–444 şi 160–182, din Codex Juris Canonici (1917), neaplicabile la momentul alegerii 
vicarului-capitular. Cf. Eadem.

94  Vezi: SANIC, fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcția Studii, dosar 26/1958, f. 2-6; 
Marius Bucur, Lavinia Stan, Persecuția Bisericii Catolice în România. Documente din arhiva „Europei 
Libere”. 1948-1960, Târgu Lăpuş, Ed. Galaxia Gutemberg, 2005, p. 124.

95  Dănuț Doboş, Aspecte ale represiunii comuniste împotriva Bisericii Romano-Catolice (1945-
1964), în: „Pro Memoria”, IV, 2005, nr. 4, p. 204.

96  SANIC, fond: Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcția Studii, dosar 33/1953, f. 8.
97  Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Bucureşti, Ed. 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2007, p. 145.
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pronunțate prin intermediul instanței de fond98. Deja înainte de punerea sa în liberta-
te, acesta făcuse compromisul, lundu-și angajamentul scris să colaboreze cu regimul. 
Ceilalți membrii ai Aulei episcopale au rămas în temniță, cu excepția lui Vladimir 
Ghika, decedat la momentul pronunțării recursului99. Deși oficialitatea a încercat în 
nenumărate rânduri să îl impună pe Francisc Augustin la cârma arhidiecezei, până 
la eliberarea lui Joseph Schubert din penitenciar, fapt consemnat la 4 august 1964, 
scaunul episcopal a rămas vacant100. Iar pentru a îl legitima pe Francisc Augustin la 
conducerea arhiepiscopiei, lui Joseph Schubert i se fixează domiciliul obligatoriu la 
Timișu de Jos, de unde îi va fi imposibil să își exercite prerogativele episcopale, el re-
fuzând, până la plecarea din țară să accepte încheierea unui „modus vivendi” cu emi-
sarii sistemului. În schimb, pentru a îl confirma pe Francisc Augustin, Securitatea îl 
„cultivă” constant, oferindu-i, în cele din urmă, un post de deputat în Marea Adunare 
Națională și conferindu-i, totodată, prin intermediul Consiliului de Stat al R.P.R., 
Ordinul „Steaua Republicii Populare Române”, clasa a III-a, pentru niște merite in-
ventate. Din momentul eliberării sale și până la data de 29 ianuarie 1969, Schubert a 
deținut jurisdicția canonică, fiind singurul care putea să procedeze la refacerea liniei 
succesiunii apostolice, deoarece fusese consacrat clandestin și, cu această ocazie, îi 
fuseseră transferate toate prerogativele episcopale. Marginalizarea fizică a episcopului 
catolic nu îi anula niciunul dintre drepturile conferite, ba dimpotrivă, acestea nu i-au 
fost niciodată retrase de Sfântul Scaun, fiind doar împiedicat să le exercite. Francisc 
Augustin, cel pe care istoriografia îl creditează cu funcția de ordinarius substitutus, 
exercitase abuziv această funcțiune101. În acest caz, după părăsirea țării, la 29 ianuarie 
1969, de către Joseph Schubert, jurisdicția canonică îi este încredințată preotului 
Iosif Gunciu102. Atunci când Ovidiu Bozgan amintește despre Iosif Gunciu, „care se 
prezentase la arhiepiscopie […] de la Constanța” și „pretindea că este numit ordinarul 
legitim”, nu reușește să deceleze pe deplin transferul puterii ordinare103. Confuzia cre-

98  Emanuel Cosmovici, op. cit., p. 28, nota 63.
99  Ibidem, p. 289.
100  Marius Oanță, Situația canonică din arhidieceza romano-catolică de Bucureşti. Noi 

interpretări privind „starea de necesitate” (1951-1984), în: „Studii de Istorie”, Brăila, IV, 2015, p. 461.
101  Vezi: Ibidem, p. 464.
102  Idem, The Situation of the Catholic Denomination in the Roman Catholic Archdiocese of 

Bucharest (1948-1964), în: „Acta Musei Napocensis”, 502 (2013), nr. 2, p. 259, nota 53. Documentul 
lui Iosif Gunciu, menționează următoarele: „În virtutea prerogativelor care mi-au fost conferite mie 
de Sfântul Părinte Papa Pius al XII-lea, prin intermediul Nunțiului Apostolic la Bucureşti, Excelența 
Sa Patrick Gerald O’Hara, care m-a numit administrator Apostolic al Arhidiecezei Romano-Catolice 
de Bucureşti, şi care alegere nu a fost niciodată revocată, prin prezenta îl împuternicesc pe Cucernicia 
Sa Reverendisimul Dr. Iosif Gunciu ca subtituut cu jurisdicția canonică pentru Arhidieceza Romano-
Catolică de Bucureşti, după Codex Juris Canonici şi instrucțiunile primite. Prin urmare, emitem această 
scrisoare. † Joseph Schubert, Bucureşti, 24.I.1969”.

103  Ovidiu Bozgan, op. cit., p. 384.
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ată de autorul sus pomenit, între prelații Hieronymus Megnes și Joseph Schubert, dar 
și recunoașterea automată a lui Francisc Augustin în funcția de ordinarius substitutus, 
trădează necunoașterea terminologiei canonice. Ovidiu Bozgan, în scopul pretinsei 
devoalări a adevărului istoric, trece în plan secund consacrarea lui Joseph Schubert104. 
La rândul său, William Totok repetă greșeala metodologică de a prelua aserțiunea, 
fără să confrunte informațiile cu documentele disponibile, dar și fără să abordeze sfera 
dreptului canonic, consemnând drept veridice datele furnizate de Ovidiu Bozgan105. 
Iosif Gunciu va deține jurisdicția canonică între 1969-1984, perioadă care a coincis 
cu ocuparea frauduloasă a reședinței episcopale de către preotul Francisc Augustin, 
și legitimarea sa, cu ajutorul nemijlocit al autorităților de resort, într-o funcție ine-
xistentă în Codex Juris Canonici, ci inventată de reprezentanții Departamentului 
Cultelor special pentru cel nelegal confirmat drept „conducător al arhiepiscopiei”. 
La 27 noiembrie 1983, cu prilejul decesului lui Francisc Augustin, Iosif Gunciu în 
calitate de decan de vârstă și ordinarius substitut a condus lucrările ședinței în care a 
fost ales, în calitate de administrator, la conducerea arhidiecezei preotul Ioan Robu. 
Monseniorul Iosif Gunciu și-a prezentat demisia în cadrul amintitei întâlniri cu pre-
oții prezenți la reuniune, cu atât mai mult cu cât, după promulgarea noului Cod de 
Drept Canonic din 1983, intrat în vigoare în prima duminică a Adventului, un preot 
nu mai putea fi consacrat episcop după împlinirea vârstei canonice de 75 ani, nici nu 
mai putea să conducă o Biserică particulară. După pensionare, el s-a retras la Timișu 
de Jos, decedând la 21 iunie 1999, cu trei zile înainte de împlinirea a 65 ani de la 
consacrarea preoțească. A fost înmormântat la 23 iunie 1999, în cimitirul mănăstirii 
din localitate106. A slujit Biserica în timpuri nefaste pentru sine, cât și pentru aceasta. 
Iosif Gunciu va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un spirit ilustru, 
atașat tradiției Evangheliei și un continuator al Bisericii locale.

Concluzii

În cadrul prezentului studiu am evidențiat, din documentele consultate, dispo-
nibile în diverse fonduri arhivistice, secvențe din viața monseniorului Iosif Gunciu, 
personalitate marcantă a Arhidiecezei Romano-Catolice de București. Este prima 
încercare monografică, având, totodată, rolul unei tentative de recuperare istoriogra-
fică. Cu acest prilej, am încercat, într-un construct hermeneutic personal, să refacem 
linia succesiunii la conducerea episcopiei, demers anevoios, la capătul căruia, am pu-
tut sesiza unele aspecte care nu au fost tratate corespunzător până acum. Este vorba 

104  Ibidem.
105  Vezi: William Totok, Episcopul, Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva spionilor 

Vaticanului din România, Iaşi, Ed. Polirom, 2008, p. 12.
106  Cf. Almanahul Presa Bună 2000, Iaşi, Ed. Presa Bună, s.n., p. 165.
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despre transferul puterii în interiorul arhidiecezei, situație datorată părăsirii țării de 
către Joseph Schubert și încredințării jurisdicției canonice preotului Iosif Gunciu.

Desigur, analizarea liniei succesiunii canonice rămâne deschisă, cercetători ai 
istoriei recente având în vedere și alte aspecte care merită a fi tratate, precum inte-
pretarea diferită a canoanelor Bisericii, aplicabile în respectiva cauză. Trebuie să men-
ționăm faptul că, depistarea altor mărturii menite să întregească anumite intervale 
din existența lui Iosif Gunciu, creează noi premise în dezvoltarea altor contribuții 
științifice. Cu toate acestea, considerăm că nu pot apărea modificări substanțiale de 
interpretare. Suntem de părere că, documentele fostului aparat represiv nu reflectă 
realitatea faptelor, iar o parte importantă a acestora neputând fi verificată sau con-
fruntată cu nicio altă sursă edită. Mai subliniem și faptul că în lipsa altor izvoare, am 
recurs la redarea unor grăitoare citate, menite a ilustra atitudinea regimului comunist 
față de Biserica catolică autohtonă și personalitățile ei, între care figurează și preotul 
Iosif Gunciu. 





Cel de al doilea volum din seria „Studii de Istorie Eclesiastică” – un 
proiect editorial independent – îi este dedicat cercetătorului științi� c 
dr. Stelian Mândruț, reprezentant de seamă al școlii de istorie clujene, 
îndrumător de doctorate la Institutul de Istorie „George Barițiu” al 
Academiei Române din Cluj-Napoca și coordonator al tezelor de doctorat 
pentru trei dintre cei prezenți între coperțile acestei lucrări.

Lucrarea se structurează pe cinci secțiuni, conținând șaisprezece studii 
și implicând cincisprezece persoane în acest demers de cercetare. Sunt 
evocate, cu acest prilej, trei personalități ale vieții religioase, una activând 
în perioada Bisericii primare, cea de-a doua în Evul mediu, în timp ce 
ultima în perioada modernă și contemporană.

Față de cele prezentate mai sus, microportretele preoților greco-
catolici prezenți la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, completează înfățișările 
individuale deja enumerate.

Învățământul confesional și teologic joacă un rol predominant în 
cadrul apariției noastre seriale, cu studiile despre stabilimentele educative 
din Banat, Crișana și Muntenia.
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