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Un om al istoriei: Nicolae Brînzeu 
 
 

„Jurnalul unui preot bătrân”, ţinut de preotul greco-
catolic Nicolae Brânzeu, început, după cum autorul o 
mărturiseşte în „Prefaţă”, înainte de a împlini vârsta de 50 de 
ani, a fost continuat fără întrerupere, până la data arestării sale 
în octombrie 1948. Era deja de mai mult de un deceniu 
canonic, consilier eparhial al Episcopiei din Lugoj, când a 
realizat suficienta sa implicare în viaţa Bisericii Greco-Catolice 
din Ardeal pentru ca jurnalul său să fie un interesant document 
istoric:  

 
„...mi-am dat seama că şi un om mic ca mine are 

momente de înregistrat, care contribuie mult la cunoaş-
terea lucrurilor şi persoanelor cu care a avut contact. 
Eu, deşi n-am ajuns şi nu voi putea ajunge să am un rol 
de conducător în Biserică, soarta mi-a dat prilejul să 
trăiesc momente ale căror înregistrare va contribui la 
cunoaşterea unor lucruri şi persoane din Biserică. 
Merită, deci, să le înregistrez.” 
 
Jurnalul de faţă trebuie lecturat împreună cu „Memo-

riile unui preot bătrân”1, a căror redactare, făcută la îndemnul 
colegului său de şcoală şi prieten din copilărie, Dr. Petru 
Groza2, a început în iarna anului 19473. Ascunse, după cel de-
al doilea război mondial, în casa de fier a Episcopiei din 

                                                 
1 Nicolae Brînzeu, „Memoriile unui preot bătrîn”, Timişoara, Editura 
Marineasa, 2008.   
2 despre prietenia dintre cei doi vezi Pia Brînzeu, „Texte în oglindă: Petra 
Groza/ Nicolae Brînzeu”,  Orizont, nr. 5 (1448), 22 mai, 2003, pp. 8-9. 
3 vezi însemnările din 14 noiembrie 1947 şi 15 iulie 1948 făcute în acest 
jurnal.  
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Lugoj1, iar în timpul detenţiei sale (28 octombrie 1948 - 6 no-
iembrie 1953) la copiii lui Nicolae Brînzeu, Domnica şi Iulian, 
memoriile, împreună cu cele trei caiete ale acestui jurnal şi alte 
acte, au ajuns în cele din urmă în biblioteca lui Pius Brînzeu, 
unde s-au păstrat până azi. Printre acte existau şi unele foi vo-
lante cu însemnări făcute după 1953, referitoare la arestarea lo-
tului greco-catolic de la Lugoj şi detenţia de la  Căldăruşani, 
precum şi câte o relatare despre două evenimente din timpul 
petrecut în închisoarea de la Sighet şi, respectiv, cu domiciliu 
forţat la Orăştie. Ele au fost adăugate în ultima parte a acestui 
volum ca anexă, intitulată de autor „Robia Sionului”. Oportuni-
tatea publicării materialelor (care se adresează în aceeaşi mă-
sură celor interesaţi ca şi specialiştilor), a fost generată, după 
răsturnarea dictaturii comuniste, de necesitatea evidenţierii 
unor mărturii documentare în vederea cunoaşterii unui capitol 
de istorie ecleziastică, în condiţiile în care cercetarea trecutului 
Bisericii, în general, şi a celei greco-catolice (desfiinţată în 
1948), în special, a fost prohibită aproape o jumătate de secol.   

Jurnalul apare ca o prelungire a memoriilor, care 
acoperă perioada cuprinsă între data naşterii autorului (17 
august 1883) şi 1932. Relatările din memorii traversează 
copilăria preotului Brînzeu, primii ani de studii la şcoala 
primară din Haţeg, apoi cei urmaţi la Liceul maghiar „Kun” din 
Orăştie şi, în final, pregătirea universitară la Facultatea de 
teologie din Budapesta şi la Institutul Sf.Augustin 
(Augustineum) din Viena, unde şi-a susţinut doctoratul în 
1908. Finalizarea studiilor îi va deschide perspectiva carierei 
sacerdotale şi a reîntoarcerii în ţinuturile natale, pe valea Jiului, 
iniţial ca preot capelan în Petroşani, paroh în Vulcan (1910 – 
1917) şi ulterior protopop în Banat, la Comloşu Mare (1917 – 
1920). Experienţa dobândită în parohii a determinat mutarea sa 
la Lugoj, unde a ascensionat ierarhic în cadrul Diecezei de la 
treapta de canonic, consilier eparhial în anul 1921 la cea de 
                                                 
1 9 septembrie 1945  
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prepozit capitular (arhipresbiter), în 1937, cea mai înaltă 
demnitate în capitlu, funcţie pe care a exercitat-o până în 1947, 
când s-a pensionat. 

Jurnalul, aşa cum s-a arătat şi cu o altă ocazie1, asociat 
altor tipuri de documente (scrisori, memorii sau simple note), 
poate dezvălui lucruri încă necunoscute, oferind istoricilor o 
perspectivă inedită de cercetare prin răsturnarea unor păreri 
asupra  evenimentelor, stabilite între coordonate aparent fixe. 
Cu toate că unii autori nu îşi publică mărturisirile decât la mult 
timp după ce au fost scrise, ei interpretează totuşi istoria, o 
comentează, i se opun în variate feluri, încearcă să o răstoarne 
şi să influenţeze posteritatea, impunându-şi, chiar dacă uneori 
subiectiv, propriul punct de vedere. Consemnările lor sunt 
importante în procesul reconstituirii unei epoci, mai ales prin 
aceea că dovedesc că şi oamenii mărunţi pot simţi lucrurile la 
modul „istoric” şi îşi pot înţelege responsabilităţile în descrie-
rea faptelor aşa cum ele s-au petrecut şi nu cum ar fi fost de 
dorit să se petreacă. Nu e niciodată întâmplător ceea ce oamenii 
notează, după cum nu este întâmplător nici ceea ce ei uită, iar 
jurnalul demonstrează acest lucru cu prisosinţă. Însemnările 
implică întotdeauna o interpretare: dacă autorul lor abordează 
istoria cu violenţă, înseamnă că o condamnă, dacă o face cu 
seninătate, este de partea ei. 

Aşa cum ni-l dezvăluie jurnalul de faţă, Nicolae Brîn-
zeu alternează ambele poziţii, în primul rând datorită calităţii 
sale de prelat dedicat bisericii ale cărei scăderi le percepe din 
interior şi, în al doilea rând, ca om politic, înregimentat într-un 
partid care până la un moment dat i se părea că răspunde cel 
mai bine intereselor ţării. Canonicul Brînzeu nu înregistrează 
doar faptele (cu excepţia celor care ţin de cotidian), el le co-
mentează  sau le punctează adeseori prin semne de întrebare 

                                                 
1 Pia Brînzeu, “Microistoria reconsiderată: Nicolae Brînzeu” în Smaranda 
Vultur (ed.), Banatul în memorie, Ed. Marineasa, Timisoara, 2009, pp. 
258-278.  
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sau exclamare, obligând cititorul sau cercetătorul să afle semni-
ficaţia lor, în multe cazuri cât se poate de evidentă prin co-
nexarea la problemele politice sau bisericeşti ale timpului în 
care a scris. Autorul apare marcat de dorinţa de a restitui 
posterităţii adevărul în privinţa oamenilor şi întâmplărilor din 
jurul său, chiar dacă uneori intervine factorul subiectiv sau con-
semnează şi calomnii la adresa unor figuri politice sau biseri-
ceşti cunoscute (Valeriu Branişte, Vasile Lucaciu, Onsifor Ghi-
bu, Octavian Goga, Alexandru Vaida, Filaret Barbu), venite din 
partea unor personalităţi creditate de istorie.  

Consemnările din jurnalul canonicului Brînzeu aparţin 
unui reprezentant deloc neglijabil al Bisericii Greco-Catolice, 
instituţie aflată încă din perioada constituirii în ipostaza de a-şi 
argumenta continuu existenţa în faţa atacurilor venite din 
partea ortodoxismului majoritar şi a tendinţelor Bisericii roma-
no-catolice de situare a ei într-un plan secund. De altfel, me-
morialistica prelatului greco-catolic se adaugă celei existente 
încă din perioada anterioară, generată din aceleaşi raţiuni, cu 
mult mai numeroasă decât cea ortodoxă, explicaţia rezidând în 
„nevoia de identificare a individualităţii bisericii pe care o re-
prezintă în raport cu alte confesiuni”1 şi, am adăuga, în prin-
cipal cu cea ortodoxă. Autorul se particularizează prin poziţia 
sa de critic al societăţii în care trăieşte, al bisericii căreia îi 
aparţine şi chiar al Sf. Scaun atunci când sesizează că acesta se 
îndepărtează de normele creştine făcând concesii politicului 
sau susţinând perpetuarea modelului latin într-o societate lip-
sită de tradiţii în acest sens. Membru al Partidului Poporului şi 
ulterior al Partidului Naţional Agrar înfiinţat de Octavian Go-
ga, autorul jurnalului, fost participant la Marea Adunare Naţio-
nală de la Alba Iulia, va rămâne fidel acestei formaţiuni poli-
tice şi după transformarea ei în Partidul Naţional Creştin, situ-
ându-se pe partea dreaptă a eşichierului politic românesc, ca un 

                                                 
1 Luminiţa Wallner-Bărbulescu, „Memoriile unui ierarh uitat: Victor 
Mihályi de Apşa (1841 – 1918)”, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 59. 
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apărător al valorilor naţionale şi nu ca exponent al naţionalis-
mului extremist. 

Cronologic, jurnalul părintelui Brînzeu, fără a lua în 
considerare anexa, acoperă un interval de 16 ani (1932 – 1948) 
şi se suprapune perioadei celor mai dense evenimente din isto-
ria europeană şi, implicit, din istoria României, marcată de as-
censiunea forţelor de dreapta, instaurarea celor trei dictaturi – 
regală, legionară şi antonesciană –, cel de-al doilea război mon-
dial şi întronarea funestului regim de dictatură comunistă, cul-
minant pentru Biserica greco-catolică cu actul desfiinţării ei pe 
data de 1 octombrie 1948. Ca timp istoric, însemnările prelatu-
lui lugojan înregistrează momentul de trecere (făcând abstracţie 
de dictatura antonesciană), de la democraţie  la totalitarismul 
comunist, inaugurat prin crime şi arestări care au văduvit socie-
tatea românească de cea mai mare parte a elitei sale intelectuale 
timp de aproape o jumătate de secol. 

Cea mai mare pondere în economia consemnărilor o 
deţin informaţiile de natură ecleziastică, urmate de cele politice 
şi cele de natură personală, a căror prezentare conferă  jurna-
lului o dimensiune umană, identificându-l pe preotul Brînzeu 
cu un om obişnuit, preocupat de grijile zilnice şi de rezolvarea 
problemelor familiale. Autorul îngemănează în cele mai  multe 
cazuri chestiunile bisericeşti şi politice cu cele individuale într-
un firesc al cotidianului, pe care-l cultivă pe tot parcursul în-
semnărilor sale. 

Paralel cu înregistrarea evenimentelor ecleziastice sau po-
litice, Brînzeu consemnează date de natură să evidenţieze pentru 
viitorime nu numai activitatea sa în sânul bisericii, ci, în aceeaşi 
măsură, şi cea desfăşurată în domeniul publicistic sau ad-
ministrativ, oferind informaţii absolut indispensabile în recon-
stituirea biografiei sale încă nescrisă. Apar evidenţiate nume-
roasele liturghii şi predici ţinute în varii ocazii, participările sale la 
misiuni, exerciţii spirituale, aniversări, congrese şi anchete 
bisericeşti, la alegerea mitropolitului şi a episcopilor, la sfinţiri de 



 12

biserici şi de clopote, de natură să dovedească serioasa sa 
implicare în organizarea Bisericii Române Unite şi în lupta 
acesteia pentru afirmare într-o perioadă în care se manifesta o 
tendinţă tot mai vădită de izolare a ei în plan politic în favoarea 
ortodoxiei majoritare, căreia i se asocia şi lipsa de interes a Sf. 
Scaun, comparativ cu atenţia acordată Eclesiei romano-catolice, 
îndreptăţită în această situaţie să-i marginalizeze pe uniţi. 

Jurnalul dezvăluie activitatea editorială şi publicistică a 
autorului, nu doar în planul  scrierilor religioase sau de istorie 
bisericească unde adesea se înscrie în dezbateri polemice; în 
egală măsură Brînzeu tratează în presă şi problemele comuni-
tăţii căreia îi aparţine cu scopul de a sensibiliza publicul în le-
gătură cu existenţa lor. 

 În calitate de preşedinte al Consiliului Naţional al Ope-
rei pentru Propagarea Credinţei Catolice editează la Lugoj în 
anul 1936 revista Misionarul, după ce anterior s-a implicat ca 
prim redactor în apariţia gazetei Sionul Românesc, organ al 
Diecezei greco-catolice bănăţene. A mai editat şi Cuvântul 
adevărului (mănăstirile Prislop 1913-1916 şi Bixad 1927-
1930), Calea vieţii (Vulcan 1916 şi Comloşu Mare 1917-1920), 
Drapelul (Lugoj 1919-20), Albina (Bucureşti 1921-22), şi 
Păstorul sufletesc (Lugoj 1929-31); s-a numărat printre re-
dactorii publicaţiei Cultura Creştină care apărea la Blaj, iar du-
pă anul 1932 a continuat să difuzeze rapoarte, anunţuri, jurnale 
de călătorie şi dezminţiri  în ziarele şi revistele epocii, amintind 
mereu această activitate în memoriile sale, cu toată bucuria pe 
care o simţea când i se accepta câte un articol sau dezamăgirea 
pe care o provoca refuzarea lor:  

 
„Tot la Decalogul am trimis un articol prin care arătam, 
cu câteva exemple edificatoare, cât rău ne-a adus în 
trecut politica de partid Bisericii Unite. Cenzura l-a 
suprimat integral!”1  

                                                 
1 21 martie 1938 
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Neobosit ca teolog, a publicat Semănătorul. Catehetica în 1936 
şi Semănătorul II. Omiletica modernă în 1944, adăugate unei 
serii de alte lucrări de specialitate (printre care Cultele în Ro-
mânia, 1925; Maslul, căsătoria, Sfânta Scriptură şi tradiţiu-
nea, 1925; Păstorul şi turma. Hodegetica, 1930) şi articole 
apărute aproape în toate publicaţiile vremii din Banat, Tran-
silvania şi Vechiul Regat. 

Însemnările părintelui Brînzeu dovedesc că problemele 
care au frământat clericii greco-catolici au fost grele şi 
numeroase, fie că a fost vorba despre abaterile unor preoţi 
tentaţi de cele lumeşti, despre pregătirile alegerilor pentru func-
ţia de episcop şi mitropolit sau despre lupta pe care o duceau cu 
Biserica Ortodoxă  şi chiar cu cea Catolică. Iată, de pildă, un 
comentariu:  

„Este, de altfel, – aşa cum îmi spunea P.S. Afte-
ne – o tendinţă la romano-catolici de a ne bagateliza pe 
noi. E trist acest antagonism între cele două rituri cato-
lice, mai ales dacă nu e vorba şi de o deosebire na-
ţională.”1  

 
           Jurnalul traversează o perioadă politică măcinată de 
contradicţii şi facţionalism între partide, resimţită şi în dome-
niul ecleziastic prin imixtiunea politicului în problemele  bise-
ricieşti, vizibilă fie cu ocazia alegerilor de mitropolit sau epis-
copi, fie în încercarea de a transforma biserica într-o anexă de 
propagandă a formaţiunilor politice, în alegeri sau în manifes-
tări care vizează denigrarea adversarilor. De ingerinţele po-
liticului nu este scutită nici ASTRA şi nici AGRU-ul, devenite 
organisme de dispute politice între liberali şi ţărănişti. Divi-
zarea societăţii româneşti interbelice este prezentă şi în rândul 
clerului prin apartenenţa sa la diferite partide, de natură să am-
plifice antagonismele şi aşa existente în sânul bisericii şi să dis-
                                                 
1  31 martie 1946 
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tragă atenţia de la gravele probleme ivite pe seama acestei in-
stituţii în special după semnarea Dictatului de la Viena. În ur-
ma acestui act, două episcopii unite, de Maramureş şi Cluj-
Gherla, au intrat în componenţa statului ungar, existând perico-
lul înglobării lor în Biserica Romano-Catolică maghiară, iar 
Episcopia de Oradea era şi ea ameninţată cu desfiinţarea în fa-
voarea Diecezei de Hajdudorog. Iată cum comentează autorul 
jurnalului aceste triste evenimente rezultate în urma dezmem-
brării teritoriale a ţării: 
 

 „Cum aş putea eterniza aici sentimentele ce mă 
cuprind? Durerea că ni s-au luat din Ardeal tot atâţia 
români cât şi unguri? Sau mulţumirea că trece un bloc 
mare de români dincolo, care vor rezista mai uşor? Sau 
revolta că aşa înţeleg puterile Axei să facă aplicarea 
principiului naţional? Sau resemnarea că totul e ficţiune 
şi teatru?”1      

  
ceea ce nu l-a împiedecat să simtă întotdeauna 

că, în ciuda vitregiilor istoriei,  
 

„încercarea de apropiere între români şi unguri e 
o chestiune reală, de mare importanţă pentru viitor. 
Numai să nu se facă din ea o chestiune de partid, cum 
încearcă unii.”2 

 
Nicoale Brînzeu a fost el însuşi un om politic, de mai 

multe ori candidat pentru Senat din partea Partidului Naţional 
Agrar şi ulterior al Partidului Naţional Creştin, fapt ce nu l-a 
împiedecat să sesizeze însă cu realism caracterul dăunător al 
politicii pentru biserică, distanţându-se de acele manifestări de 
natură să-i pericliteze existenţa. De pe această poziţie, dar şi în 

                                                 
1  31 august 1940 
2 13 mai 1947 
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calitatea sa de om al bisericii, Brînzeu a condamnat criteriile 
subiective în acordarea distincţiilor şi gradaţiilor pe seama 
preoţilor, a numirilor în parohii sau a ascensionării pe cale 
ierarhică a celor lipsiţi de merite deosebite. Cu toată 
înregimentarea politică, autorul jurnalului a ştiut să menţină 
bune relaţii cu adversarii, în special cu membrii Partidului 
Naţional Liberal. Singurul partid care nu beneficia de simpatia 
sa, datorită poziţiei avută în raport cu Biserica Unită, a fost 
Partidul Naţional Ţărănesc, pe care-l făcea direct răspunzător 
prin Iuliu Maniu de intrigile promovate în sânul Bisericii Unite. 
Politizarea excesivă a Blajului era de notorietate, fiind una din 
condiţiile puse de guvernanţi noului mitropolit ales în anul 
1935, în persoana episcopului de Lugoj, Alexandru Nicolescu, 
referindu-se tocmai la depolitizarea instituţiei. De altfel, de pe 
urma intrigilor şi a presiunilor făcute tocmai de guvernul care a 
pretins depolitizarea (care-l dorea ca mitropolit pe Iuliu 
Hossu), inclusiv la Nunţiatura Apostolică, a avut de suferit nu 
doar Biserica Unită, ci însuşi noul ierarh, umilit de 
tergiversarea recunoaşterii alegerii sale, petrecută abia un an 
mai târziu, ca şi de neparticiparea episcopatului unit la 
ceremonia sa de instalare, cu toate că se afla la Blaj pentru 
serbările ASTREI, la care a participat şi regele. 
       În domeniul politic, un spaţiu deloc neglijabil acordă 
autorul relaţiilor sale cu foştii prieteni şi colegi din copilărie, 
dr. Otto Roth şi dr. Petru Groza, asupra cărora istoria nu s-a 
pronunţat încă în totalitate. În descifrarea jocurilor politice din 
coordonatele perioadei, avocatul Otto Roth, autorul proclamării 
Republicii de la Timişoara în anul 1918, trebuie privit cu 
circumspecţie, chiar dacă la prima vedere apare ca un personaj 
inofensiv. Convocările succesive ale canonicului Nicolae 
Brînzeu la întâlniri cu Petru Groza şi discuţiile politice în cele 
mai multe cazuri orientate spre viitorul comunist al României 
şi ascensiunea mişcării comuniste în plan european, relaţiile 
sale cu personalităţi politice maghiare sunt chestiuni care ridică 
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la un moment dat şi preotului Brînzeu semne de întrebare, 
generând incertitudini, îndepărtate însă de vechea prietenie cu 
Roth. Desigur nu se poate nega faptul că Petru Groza s-a folosit 
de poziţia sa politică şi în calitatea sa de prim-ministru a reuşit 
să salveze pe mulţi de la persecuţiile regimului comunist, ceea 
ce nu înseamnă însă că poate fi absolvit de crimele începute în 
perioada guvernării sale, pe care oricum nu le-ar fi putut 
împiedeca, dar şi-ar fi periclitat poziţia. De altfel, accederea lui 
Petru Groza în funcţia de prim-ministru îi provoacă o mare 
dezamăgire canonicului lugojan, ca rezultat al distanţării 
acestuia de cei până atunci apropiaţi lui: 
 

„Petru răspunde cu un fel de indiferenţă, ca unul 
care, de când a preluat conducerea treburilor publice, 
anume a cerut să nu i se pomenească de chestiile 
familiare; nici nu vrea să mai ştie că a avut fabrici, 
mori, acţiuni etc. Spune ‘Suntem în ritmul nou, avem să 
ne împăcăm cu el’.”1 
 
Nicolae Brânzeu s-a implicat şi în plan cultural în viaţa 

urbei. Cunoscându-i pe Nae Ionescu,  Nicolae Iorga, Octavian 
Goga, Gheorghe Ţiţeica, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu şi 
alţi intelectuali ai epocii, i-a adus pe o parte dintre ei să 
conferenţieze la Lugoj sau i-a urmărit ca auditor, în ideea de a 
întreţine prestigiul de care s-a bucurat oraşul de-a lungul 
timpului. Tot el, cu toate că nu era liberal, a fost cel care în 9 
decembrie 1935 i-a predat lui Nicolae Titulescu diploma de 
cetăţean de onoare al Lugojului, descriind momentul într-un 
articol publicat ulterior în ziarul „Acţiunea”.  

Din punct de vedere ecleziastic, consemnările 
înregistrate în jurnal se suprapun unei perioade aflată abia la 
începutul abordării istoriografice, informaţiile oferind un 
incitant punct de plecare pentru cercetătorul interesat de 
                                                 
1 15 iulie 1948 
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evoluţia acestei biserici în intervalul interbelic. Vor avea loc 
modificări în planul disciplinei bisericeşti,  regulamentul de 
alegere al mitropolitului va suferi schimbări în privinţa numă-
rului şi  calităţii celor chemaţi la actul alegerii şi se vor institui 
cerinţe mai drastice în sarcina candidaţilor la această demni-
tate, în sensul obligaţiei de a fi preoţi „non uxoratus”1, obligaţie 
extinsă şi asupra vicarului general. În ceea ce priveşte preoţii 
degradaţi la starea laică, noile prevederi disciplinare instituiau 
interdicţia de a se căsători a doua oară. Informaţiile oferite de 
canonicul Brînzeu se bazează pe extrase din „Noul Cod 
Canonic pentru Bisericile Orientale”, Sf. Scaun încreedinţând 
recodificarea „Dreptului canonic răsăritean” unei comisii con-
stituită în 1929 sub conducerea canonistului Gasparri, la care 
au participat şi clerici greco-catolici români, printre ei numă-
rându-se şi canonicul Ioan Bălan, în perioada anterioară nu-
mirii sale ca episcop de Lugoj. Un amănunt care reţine atenţia 
îl reprezintă şi vizita apostolică făcută la Lugoj de cardinalul 
Tisserant venit la Blaj cu intenţia de a cunoaşte toate diecezele 
greco-catolice româneşti. Relaţiile Bisericii Unite cu Roma se 
redimensionează în perioada interbelică, în baza Concordatului, 
Sf. Scaun exercitându-şi deplina putere asupra Bisericii, ieşită 
de sub controlul statului. 

Autorul jurnalului nu omite nimic din activitatea desfă-
şurată în favoarea bisericii. A fost un călător neobosit, amintind 
mereu în jurnal deplasările sale ca prelat la  Bucureşti, Cluj, 
Dej, Satu Mare, Timişoara, Blaj, Sibiu, Arad etc., cu diverse 
scopuri bisericeşti sau culturale. Notează cu atenţie rezultatele 
intervenţiilor sale, precum şi durata călătoriilor, orele de pleca-
re a trenurilor, dificultăţile deplasărilor:  

 
„Ieri am fost la Brad, trimis de Consistor să văd 

dacă ne-am putea apuca de zidirea bisericii. Am plecat 
dimineaţa la 4.26 de aici până la Deva, la amiază am ple-

                                                 
1 necăsătoriţi 
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cat din Deva, la 5.30 după-amiază am plecat din Brad, 
am venit toată noaptea, iar dimineaţa am ajuns acasă.” 1 
 
În 9 aprilie 1941 o călătorie între Cluj şi Oradea dura 9 

ore, în 24 ianuarie 1945 s-a introdus un tren rapid la Bucureşti, 
de două ori pe săptămână, dar se cerea un certificat de 
deparazitare, iar după război îţi puneai viaţa în pericol 
călătorind pe scările vagonului:  

 
„De Rusalii am ţinut misiuni la Homorod, de 

acolo am mers la Vulcan şi ieri am venit acasă. Am 
plecat vineri în 30 seara cu trenul de Ilia. Aici trenul de 
Arad a venit atât de încărcat că nici o uşă de vagon nu se 
putea deschide. Am mers pe trepte, agăţat de bara de la 
uşă, de la Ilia până la Geoagiu.”2  
 
Gara, în anii aceia, apare ca o importantă instituţie de 

socializare, unde personalităţile sunt conduse cu mare pompă şi 
aşteptate în grup numeros, unde se duc pachete la tren şi se 
aşteaptă scrisori, unde se comunică intens cu lumea din afara 
Lugojului, totul într-o atmosferă de sărbătoare, solemnă şi 
înduioşătoare, în acelaşi timp.  

Fiind şi un alpinist de marcă, acest neobosit homo 
viator a profitat de călătoriile sale ca să includă, atunci când 
timpul şi vremea îi permiteau, şi câte o ascensiune pe munte. 
Când vizitează Pompei şi Napoli în mai 1938, nu omite să 
amintească plăcerea pe care ar fi avut-o să se caţere pe vârful 
vulcanului.  

Tot din acest jurnal aflăm date despre familie şi 
preocupările casnice ale preotului Brînzeu, despre momentele 
grele de luptă pentru supravieţuire când nu i s-a plătit salariul3, 

                                                 
1 6 octombrie 1939 
2 8 iunie 1946 
3 2 iulie 1932 
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despre refugiul din timpul războiului sau despre lipsurile care îl 
îndeamnă să îi telegrafieze fiului său, aflat la Istanbul, să aducă 
de acolo aţă şi ciorapi1. Ştirile importante ale istoriei mari 
alternează cu cele mărunte:  

 
„Am avut primul 1 Mai sub regimul democratic. 

Procesiune lungă, convoi frumos, dar cam tăcut; o or-
chestră dintr-un sat unguresc – mi se pare – cânta ciar-
daşuri! Acelaşi lucru s-a repetat la demonstraţia făcută 
la căderea Berlinului! La manifestaţia de la arenă – 
afară de prefect, primar, ing. Jianu şi un tânăr elev – nu 
s-a prea manifestat elementul românesc şi e pagubă! 

Ieri am avut multă emoţie din cauză că ne-a fost 
porcul bolnav. L-am injectat cu ser. Sperăm că va scă-
pa. Ar fi o grea lovitură.  

Azi a fost o minunată zi de primăvară!”2 
 

Însemnările lui Nicolae Brînzeu vădesc dorinţa de a infor-
ma în detaliu cititorul asupra modului în care surprinde frămân-
tările epocii şi ale sale personale. Iată câteva mostre: „De unde să 
încep? Ce să mai eternizez aici, înainte a a fixa marele eveniment 
ce a avut loc astăzi?”3 , „Ţin să fixez aici istoricul acestei 
chestiuni, ca să ştie posteritatea cum s-a zădărnicit alegerea 
episcopului Nicolescu ca preşedinte al Astrei”4 sau „Fixez pentru 
posteritate cuvintele rostite de Patriarhul Moscovei la Sibiu, unde 
a fost primit cu mare paradă de Mitropolitul Bălan, acela despre 
care-mi spunea Petru că va fi epurat, dar care a scăpat fiind mare 
ortodox. Cuvintele patriarhului Alexei sunt dovada că Moscova 
încă tot mai râvneşte să devină a treia Romă.”5 

                                                 
1 24 februarie 1943 
2 5 mai 1945 
3 1 septembrie 1939 
4 4 octombrie 1932 
5 8 iunie 1947 
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Dar, pe de altă parte, notaţiile făcute „la cald” arată 
nesiguranţa autorului în ceea ce priveşte viitorul, confuzia cu 
privire la evoluţia evenimentelor şi pendularea emoţională între 
optimism şi dezamăgire, între bucurie şi tristeţe. „Vom vedea 
cum vom mai trăi!” repetă el adeseori, iar cu privire la soarta 
Bisericii Greco-Catolice crede că „sunt speranţe bune de 
viitor”1, pentru a înţelege cu puţin timp înainte de a fi arestat şi 
dus la mănăstirea Neamţ că „Sionul s-a prăbuşit. El se va ridica 
din nou, când va vrea Dumnezeu.”2 

Nicolae Brînzeu a fost arestat în 28 octombrie 1948 
împreună cu ceilalţi preoţi greco-catolici şi a stat internat în 
lagărele de la mănăstirile Neamţ  şi Căldăruşani până în mai 
1950, când a fost mutat la închisoarea de la Sighet. După 
eliberare, între 15 februarie 1952  – 6 noiembrie 1953, a stat  la 
Călăraşi şi Orăştie cu domiciliu forţat. A fost urmărit şi după 
întoarcerea sa la Lugoj, după cum o dovedeşte dosarul său 
consistent de la CNSAS, fiind chiar pe punctul de a fi din nou 
arestat, în ciuda vârstei înaintate, ca un mare duşman al 
regimului. A murit la Lugoj în 30 decembrie 1962. 

Impresionantă este şi anexa în care Brînzeu descrie mo-
mentele dificile petrecute la Căldăruşani şi Sighet, înregistrate 
„pentru fidelitate istorică”.  Apărători ai iubirii dintre oameni, 
ai dreptăţii şi ai adevărului, prelaţii arestaţi au înfruntat groză-
viile detenţiei de la Căldăruşani, unde episcopatul greco-catolic 
şi 25 de preoţi din diverse eparhii au fost ţinuţi într-o fostă 
şcoală de cântăreţi bisericeşti, transformată în închisoare, din 1 
martie 1949 până în 24 mai 1950, când au fost transportaţi la 
închisoarea cu regim de exterminare de la Sighet. Petru Groza 
i-a oferit lui Brînzeu şansa de a nu fi arestat, dar acesta l-a refu-
zat, dorind să participe împreună cu toţi ceilalţi prelaţi la su-
ferinţele care le permiteau să îşi dovedească puterea credinţei. 
A refuzat să trădeze cauza comună, aşa cum au făcut numeroşi 

                                                 
1 18 martie 1948 
2 2 octombrie 1948 
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alţi preoţi, convins de justeţea credinţei sale şi neînfricat în faţa 
calvarului ce urma să-i marcheze viaţa.  

Nicolae Brînzeu a fost eliberat împreună cu alţi patru 
preoţi în vârstă şi bolnavi (Ludovic Vida, Ioan Moldovan, 
Augustin Folea, Grigore Tecşa) în 15 februarie 1952. A stat cu 
domiciliu obligatoriu la Călăraşi pînă în 22 iunie 1953 şi la 
Orăştie până 6 noiembrie 1953. Mutarea la Orăştie s-a datorat 
faptului că absolvenţii liceului „Kun” din oraş urmau să 
sărbătorească o jumătate de secol de la terminarea studiilor şi 
Groza a dorit cu orice preţ ca Brînzeu să participe şi el.  

Eliberarea anticipată a celor cinci preoţi este comentată 
de Cardinalul Iuliu Hossu în memoriile sale. Bănuind că a fost 
intervenţia primului-ministru, Sfinţia sa adaugă: 

 
 „un lucru este cert, cei ieşiţi nu au făcut nici o 

tranzacţie în privinţa credinţei, n’au făcut nici o 
făgăduinţă ce ar fi atins demnitatea lor de preoţi români 
uniţi, gata să poarte ani de-a rândul viaţa de lagăr şi 
temniţă grea pentru credinţă; că dânşii au fost curaţi în 
această privinţă, apare limpede din ceea ce i-a aşteptat 
afară şi viaţa lor trăită acolo; ulterior, la ieşirea noastră, 
curăţia lor în credinţă şi demnitatea lor de preoţi români 
uniţi cu Roma s’a confirmat deplin.”1 
 
În ceea ce priveşte editarea jurnalului, s-a intervenit în 

text cu mici corecturi de stil pentru a face lectura mai fluentă, 
fără a se schimba însă unele expresii devenite arhaice între 
timp şi unele elemente ce ţin de ortografia interbelică (cum ar 
fi, bunăoară, scrierea cu majuscule a numelor lunilor), 
încercând astfel să se păstreze parfumul unei epoci în care se 
vorbea, gândea şi acţiona altfel decât o facem acum. De 

                                                 
1 Iuliu Hossu, Cardinal al Bisericii Greco-Catolice, Credinţa noastră este 
viaţa noastră: Memoriile Cardinalului dr. Iuliu Hossu, îngrij. ed.: pr. 
Silvestru Augustin Prunduş, Cluj-Napoca: Viaţa Creştină, 2003, p. 290. 
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asemenea, aducem mulţumiri istoricului Radu Ardelean pentru 
câteva note adăugate de domnia sa, domnului conferenţiar dr. 
Claudiu T. Arieşan pentru traducerile din latină şi doamnei 
profesoare dr. Margareta Taşi pentru cele din maghiară. 

Sperăm ca această carte să îndemne la meditaţie prin 
mărturia unui preot plin de speranţă în credinţa greco-catolică, 
gata să se sacrifice pentru biserica lui şi să accepte o prigoană 
greu de îndurat, dar necesară în căutarea unei lumi aşezate în 
pace şi adevăr. Sperăm, de asemenea, ca Nicolae Brînzeu să 
rămână pentru generaţiile următoare un model demn de urmat 
prin activitatea sa spirituală neîntreruptă, prin echilibrul interior 
nezdruncinat de relele din jur şi prin libertatea sa de gândire, 
însuşiri capabile de a transforma orice suflet într-o cetate de 
nebiruit.  

Marcate de evenimente importante din punct de vedere 
bisericesc şi politic,  relatările părintelui Brânzeu merită un 
studiu istoric mai aprofundat, memoriile şi jurnalul pretându-se 
la publicarea lor într-un singur volum, fapt pe care-l sperăm 
într-o ediţie viitoare, revăzută şi adăugită. 

 
Pia Brînzeu,  

Luminiţa Wallner-Bărbulescu 
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Delicatul surâs al veşniciei asumate 
 
 

Probabil că societatea modernă trăieşte, fără să realize-
ze prea bine, cu sentimentul acut şi (neapărat) angoasant al u-
nui viitor imprecis, dificil şi lipsit de perspective luminiscente. 
De aceea se preferă azi, cultural vorbind, prospecţiilor catastro-
fice asupra zilelor de mâine, calmele introspecţii şi rememorări 
ale trecutului deja consfinţit şi bine temperat, chiar dacă şi 
acolo dai, în răspăr, peste răni personale abia cicatrizate ori pei-
saje istorice sumbre. 

Oricum, asta ar putea fi una dintre multiplele explicaţii 
ale succesului constant „de casă” şi de public ale majorităţii 
jurnalelor intime, însemnărilor de sertar, memoriilor, corespon-
denţei private sau orice altceva intră sub zodia memorialisticii 
de ocazie ori deliberate. Aşa se face că până şi jurnalele fictive 
ale maeştrilor poeticieni ori memoriile improvizate ale unor au-
toraşi ce abia au trecut pragul adolescenţei literare se vând bini-
şor, prin simplul fapt al plasării lor sub aceeaşi umbrelă gene-
roasă a recuperării trecutului sinoptic. 

În acest fel, iată, după de curând apărutele Memorii ale 
„unui preot bătrân” – aparţinând în fapt distinsului cleric greco-
catolic şi marcantului intelectual bănăţean Nicolae Brînzeu – 
avem în faţă Jurnalul aceluiaşi martor atent al evenimentelor 
din epoca interbelică, dar şi din debutul tăvălugului comunist. 
Aceste însemnări zilnice, deşi începute „la aproape 50 de ani” 
(pe 12 mai 1932), repezintă rodul maturităţii pârguite (ca să nu 
spunem direct al înţelepciunii) unui cărturar deloc minor ce a 
priceput că şi un actant din planul secund al acţiunilor majore 
ca el „are momente de înregistrat, care contribuie mult la cu-
noaşterea lucrurilor şi persoanelor cu care a avut contact”, cum 
însuşi ne lămureşte în preambulul exerciţiului său salutar de 
recuperare a memoriei colective. 
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Este cu adevărat fascinant să întâlneşti la fiecare două-
trei pagini, pe lângă colegii de profesie eclezială, personaje no-
torii din epocă precum Goga,  Iorga, Titulescu, Nae Ionescu, 
Zenovie Pâclişanu, Agârbiceanu, Gala Galaction, Iuliu Hossu, 
Dr. Petru Groza (coleg de şcoală în Orăştie), defilând parcă ală-
turi de narator, etalându-şi pe rând partea de durată personală, 
porţia de întâmplări şi păreri diverse din caleidoscopul mozai-
cat al cărora se încheagă marea frescă a istoriei naţionale. Chiar 
dacă nu sunt cu toţii protagonişti egali ca impact naţional ori 
importanţă, rolul lor e mereu mai mult decât decorativ, um-
plând cu eleganţă interstiţiile unei ţesături textuale lipsită de 
poncife, curată şi francă în abordarea unei realităţi adeseori 
frustrante şi dificil de lămurit chiar şi astăzi. 

Uimitoare este apoi seninătatea generică a preotului 
cronicar, desprinsă parcă din alte vremi, capacitatea sa constan-
tă de a reda ca un istoric autentic evenimentele, adică sine ira 
et studio, fără mânie şi părtinire – potrivit clasicului îndemn al 
romanului Tacitus. El totuşi pleacă urechea şi la zvonurile stră-
zii, la „gura lumii slobodă” cum ziceau ţăranii şi notează cu de-
licii nebănuite bârfele momentului uneori în limba latină, ca un 
alt Umberto Eco din Numele trandafirului (convins că cenzorii 
vremii nu se vor osteni să-i traducă însemnările „cifrate”, cum 
am făcut eu cu mare bucurie la solicitarea pioasei sale nepoate 
editor): chiar dacă el coboară aparent tonul relatării de la sacrul 
relativ al profesiei sale către profanul absolut al vieţii cotidiene, 
farmecul inefabil al amintirilor de faţă stă exact în aceată con-
cesie făcută eternului omenesc de măreaţa teologie. 

Este, pentru cititorul de acum, un permanent clivaj 
binefăcător, o ideală rupere (con)textuală de ritm între gravita-
tea vremurilor şi hazul cotidianului insolit, între durerile suferi-
te de Biserică sau necazurile cultului de care se dovedeşte atât 
de ataşat şi umorul involuntar, aproape boccaccioesc, al „peca-
dilelor” de care se fac vinovaţi (sau măcar bănuiţi) clericii din 
perimetrul său. Şi, totuşi, vorba lui Tucidide care compunea 
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istoria doar „pentru eternitate” îl obsedează: frecvent repetă că 
doreşte să fixeze pentru veşnicie, să eternizeze un eveniment 
sau altul ce i se par lui automat destinate posterităţii de lungă 
durată. Ca un alergător de cursă lungă solitar şi sagace, atent la 
tot şi la toate, îşi potriveşte uneori cronometrul conştiinţei con-
sultat în fugă cu marile orologii ale duratei universale, căutând 
să sublinieze reperele de neocolit trăite de el şi să le propună 
subliniat urmaşilor. 

Un exemplu, zic eu, de om care şi-a trăit conştient şi 
generos propria viaţa, nu s-a lăsat doar, ca mai mulţi dintre 
contemporanii lui, trăit la modul pasiv şi resemnat de spasmele 
unor timpuri marcate de confuzie endemică şi amară restrişte. 

Mă gândeam, citind cu inters crescând notaţiile sale, la 
cele două categorii primare de Confesiuni din marea literatură uni-
versală: una completă, definitivă, dureros de sinceră şi destinată 
prioritar Creatorului, cu scopul secundar al edificării şi chiar al 
mântuirii semenilor, aşa cum în premieră pentru un muritor şi-a 
gândit mărturisirile Părintele bisericesc Augustin, cealaltă 
eminamente conjuncturală, subiectivă şi selectivă, urmărind 
efectul imediat, orientată exclusiv spre publicul mereu avid de 
fapte scandaloase, dornică de a epata şi a dobândi gloria 
lumească, aşa cum le-a stat în fire unui Rousseau ori Casanova. 

Părintele Brînzeu face, cu siguranţă, concesii mundanu-
lui în paginile însemnărilor sale zilnice – se simte bine ca om 
şi, asemenea comediografului Terenţiu ce-l traducea romanilor 
pe Menandru, „nimic din ce-i omenesc nu socot străin de mi-
ne”) – dar niciodată nu pierde din vedere marele plan al Provi-
denţei (chiar dacă nu-i pricepe toate meandrele şi căile miste-
rioase), nu disperă şi încearcă să fie piatra temeinică pe care 
Mântuitorul său şi-a întemeiat Biserica, stabil şi de nădejde 
pentru toţi ai lui, educativ şi iubitor cu enoriaşii, popular şi im-
plicat cu colegii de breaslă şi cu autorităţile vremii. Un exem-
plu de trăire intensă, caldă şi tonică, cum vor fi avut mulţi din-
tre preoţii şi reprezentanţii intelighenţiei interbelice de la noi.  
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El are în plus faţă de mulţii anonimi sau prea puţin 
ştiuţii circumvecini calitatea de porta-voce a unui întreg leat, de 
cronograf lucid al unei generaţii de referinţă din istoria moder-
nă a ţării. De aceea păţaniile trăite de el şi opiniile-i personale 
devin pilduitoare pentru toţi cei interesaţi de istoria biseri-
cească, de cea a culturii, a mentalităţilor şi a neamului nostru în 
ce are el mai ales ca lamură savantă şi bună mireasmă spiri-
tuală. 
 

Claudiu T. Arieşan 
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Prefaţă 
 
 
 

Iată-mă în sfârşit hotărât să-mi scriu şi eu însemnări zil-
nice! Bine era dacă o începeam mai demult, nu acum la aproa-
pe 50 de ani! N-am dat însă nici o importanţă acestei chestiuni, 
deşi când eram la Vulcan, începusem un carnet, dar nu am fă-
cut mult uz de el. Mai târziu mi-am dat seama că şi un om mic 
ca mine are momente de înregistrat, care contribuie mult la cu-
noaşterea lucrurilor şi persoanelor cu care a avut contact. Eu, 
deşi n-am ajuns şi nu voi putea ajunge să am un rol de con-
ducător în Biserică, soarta mi-a dat prilejul să trăiesc momente 
a căror înregistrare va contribui la cunoaşterea unor lucruri şi 
persoane din Biserică. Merită, deci, să le înregistrez. 

În ceea ce priveşte trecutul, neglijenţa nu se mai poate 
repara pe deplin. Voi căuta să-mi reconstruiesc memoriile şi 
pentru trecut. Pentru viitor, însă, am de gând să însemn aici ori 
de câte ori am ceva important. Cu Dumnezeu înainte! 
 

Lugoj, 12 mai 1932                   
Nicolae Brînzeu 
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Anul 1932 
 
 

12 Mai. Ieri am fost cu dl. Lohan1 - preşedintele comi-
tetului judeţean al Agru-lui2, la P.S. Nicolescu3, în chestiunea 
organizării conform noii circulare de la centru. Convocăm 
comitetul judeţean. A fost vorba de dl. Timoc4 de la Petroşani, 
care a demisionat anii trecuţi din Comitetul Diecezan din cauză 
că nu e cununat la biserică cu a doua sa soţie. P. S. Sa spune că 
acum la Paşti, fiind la Petroşani, a reuşit să înfiinţeze 
organizaţia de acolo. Preşedinte a fost ales dl. Timoc. „Eu n-am 
nimic cu acestă alegere, ei l-au ales, centrul îl va aproba”. Dar 
ce zice morala, că pe un ţăran simplu îl mustrăm, iar aici...! 
 Nu mă priveşte, ei l-au ales. 
 Dar nu poţi spune că nu ai ştiut. Cum să-l refuze ei, dacă 

P.S. Ta l-ai acceptat? 
 Nu se puteau împăca altcum, erau învrăjbiţi care-ncotro. 

Acum s-au împăcat. 
 Dar non licet facere malum, ut eveniat bonum.5 
 Lasă-mă. Şi eu cunosc morala şi am scris morală. 
 Se vede că la altă şcoală aţi învăţat-o...1 

                                                 
1 Vasile Lohan  (1876-1940), dr. în filozofie al Universităţii din Budapesta. 
Director al Liceului” Coriolan Brediceanu” din Lugoj şi primul preşedinte 
al AGRU-lui din localitate. 
2 Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, Greco-Catolici – AGRU. (n.ed.). 
Organism constituit la Blaj în 1929 cu scopul de a implica elementul laic în 
viaţa bisericii. Proiectul de statut al Asociaţiei a fost întocmit de Nicolae 
Brînzeu şi G. Fireza.  
3 Alexandru Nicolescu  (1882-1941), teolog, profesor şi ierarh greco-catolic, 
Episcop de Lugoj (1922-1935),  Mitropolit (1936-1941). S-a remarcat prin 
lucrări de Morală şi Apologetică. 
4 Este vorba de Tiberiu Timoc, director al Societăţii “Petroşani”, prieten al 
canonicului N. Brânzeu, care a înfiinţat în localitate filiala AGRU-lui. 
5 Nu este îngăduit să faci rău, ca să se întâmple binele. (lat.) (n. trad.) 



 32

Niciodată nu-mi place când foşti colegi de la Pesta ori 
Viena vorbesc de moravurile speciale ale celor de la Roma. 
Asemenea fenomen însă – şi nu e primul! – mă pune pe 
gânduri. 

Azi am avut Consistor2! Muntean3 a referat o adresă a 
Capitlului4 prin care cere măsuri energice faţă de preoţii care 
au datorii la fonduri şi nu plătesc nici cametele. Între ei e 
Jivanca5 cu 3 000 lei. P.S. Sa a ripostat îndată: Vom da litur-
ghii, vom da cât vom avea – să-ţi însemni, îi zicea lui Raţiu6 – 
ca Jivanca să-şi plătească datoria. În acest caz, spun eu, vă rog 
să daţi la alţii mai săraci. Şi apoi întreb:  

– Cine e de vină că de atâta vreme nu a plătit nici camătă? 
– Ştiu eu cine, zice Boroş7. 

                                                                                                        
1  Autorul jurnalului face referire la faptul că episcopul Nicolescu a obţinut 
doctoratul în Filozofie şi Teologie la Colegiul  “ De Propaganda Fide “ din 
Roma. 
2 Instituţie de conducere din cadrul ierarhiei diecezane prezidată de episcop. 
Compus din canonici şi asesori consistoriali (protopopi), consistoriul se în-
trunea săptămânal pentru a rezolva probleme de administrare operativă din 
Dieceză. 
3 Nicolae Munteanu, canonic diecezan în Episcopia de Lugoj, membru al 
P.N.L. 
4 Organ de conducere centralizată a unei dieceze, organizat pe staluri cano-
nice, în frunte cu un prepozit capitular. Iniţial compus doar din preoţi celibi, 
membrii capitlului aveau atribuţii de natură pastorală şi cultică, admi-
nistrativă, financiară, didactică şi matrimonială, secondându-l pe episcop în 
guvernarea Diecezei. In situaţia sedis-vacanţei episcopale, canonicii alegeau 
din sânul lor un vicar general, însărcinat să guverneze interimar Dieceza. 
5 Mihai Jivanca, protopop, profesor de religie. 
6 Iuliu Raţiu (1902-1989), absolvent de teologie şi dr. în filozofie, a ocupat 
diferite funcţii în cancelaria diecezană, vicar al Timişoarei. Arestat în 1948, 
a avut domiciliu forţat la Neamţ şi Căldăruşani apoi a fost transferat la 
închisoarea Sighet şi eliberat în anul 1950 sub condiţia trecerii la ortodoxie. 
7 Ioan Boroş (1850 – 1937), preot şi arhiereu greco-catolic (canonic, prepo-
zit, vicar general şi vicar capitular, episcop de Tesbia). Publicist şi istoric, a 
fost preşedintele Comisiei pentru conservarea monumentelor istorice, secţia 
Banat.   
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Episcopul se descarcă împotriva lui Fireza1. Boroş ameninţă că 
va abzice şi de prepozit. Bine ar face. Dar nu ar scăpa de 
răspundere. Mai zic eu:  

– Cum puteţi să stăruiţi împotriva acestor bieţi preoţi 
care au un salar de mizerie şi nici pe acela nu-l primesc! În 
fine, pentru ce nu luaţi la mână pe toţi restanţierii?... 

Tăcere. Însuşi Muntean e dator la un fond 5.000, la 
Librăria Diecezană 8.000 şi la fondul parohiilor sărace 
40.000... 

Îmi scrie părintele Manu din Polonia, unde se află la 
noviţiat. Îmi comunică interesante lucruri liturgice de acolo. În 
3 Decembrie termină. De l-am vedea acasă şi de-ar putea omul 
acesta ajunge la un rol de conducere. E singurul pe care l-aş 
accepta cu toată încrederea! 

13 Mai. Azi, vorbind cu dl. Jakabfy2, veni vorba de 
plecarea lui Rist3. Îmi spune: „Întrebare dacă Franţa mai ajută cu 
ceva România, pentru că Tardieu a fost ultimul care mai era de 
partea noastră. Laval a fost trântit de la putere pentru că cerea să 
facem pace cu Rusia, chiar şi cu sacrificarea Basarabiei. Atunci 
Ghica4, ministrul de Externe, a început a colinda pe la prietenii 
noştri din Paris şi Laval a căzut. Lebrun, noul preşedinte, e 
aderentul păcii cu Rusia şi cu Germania.”  

15 Mai. Azi am avut un incident cu P.S. Nicolescu. I-
am prezentat articolul scris ca răspuns la Postscriptul lui 

                                                 
1 Daniel Fireza  (1871- 1932), dr. în filozofie şi teologie, a ocupat diferite 
funcţii în Cancelaria diecezană, a fost profesor de religie, autor de scrieri 
bisericeşti , preot în diferite parohii şi  canonic lector în Dieceza de Lugoj. 
2 Jakabffy Elemer (1881 – 1963), avocat în Lugoj, om politic şi publicist, 
deputat şi editor al hebdomadarului Magyar Kisebbség, apărut la Lugoj 
(1922-1942). 
3 Charles Rist (1874 – 1955), comisar al Ligii Naţiunilor pentru supra-
vegherea economico-financiară a României. 
4 Dimitrie I. Ghica (1875 – 1967), om politic, diplomat, ministru de externe 
în guvernul Iorga. 
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Macaveiu1 în chestiunea Liturghierului. Citindu-l, a devenit 
nervos. Deşi nu a putut să-mi arate nici o violenţă în el, afară 
de „ironia” cu iresponsabilitatea dogmatică afişată de Maca-
veiu, se arată indispus să publicăm polemici, mi-a făcut obiec-
ţiunea că eu nu mă las capacitat, că pentru polemicile din 
Sionul2 i-au spus blăjenii, chiar mitropolitul, că e „papă lapte”. 
I-am spus: „Observaţiile blăjenilor nu se pot referi la Sionul, 
mai bine ar vedea mitropolitul de Unirea care scandalizează o 
ţară întreagă.”  Spune că de când „el” redactează Sionul e pace. 
Eu, ştiind că pe mine nu de aceea m-a făcut să ies de la Sionul 
pentru că ar fi lăsat redacţia de dorit, ci ca să-şi aibă el po-
sibilitatea de a se afişa număr de număr (lucru pentru care, cum 
îmi spunea odată, i-a şi făcut observaţie P.S. Hossu3), i-am răs-
puns numai atâta: în rândul trecut, când am scris despre noul 
Liturghier, mi-a certificat chiar P.S. Rusu4 că am scris demn, 
potrivit de a servi ca bază la discuţie. Nu primesc deci obiecţii 
că nu aş şti cum să scriu. Ne-am despărţit cu aceea că-l va 
revizui ca formă, fără a se atinge de fond. 

Ulterior mi-a venit aminte adevărata cauză. P.S. Sa vrea 
oricum să fie pe placul blăjenilor. Se vede, contează anume pe 
Macaveiu. În rândul trecut, venind de la Oradea (25 Aprilie), i-am 

                                                 
1 Victor Macavei, vicar general şi prepozit capitular la Blaj. A fost arestat 
de comunişti în 1948. 
2 Sionul Românesc (1920 – 1947), oficios al Diecezei greco-catolice de 
Lugoj. Primul redactor a fost Nicolae Brînzeu. 
3 Iuliu Hossu (1884 – 1970), dr. în filozofie şi teologie, vicar şi secretar 
episcopesc la Lugoj, preot militar în timpul primului război mondial. Din 
1917 a fost numit episcop de Gherla, ulterior Cluj-Gherla. Arestat în 1948, a 
murit în 1970 în spitalul Colentina din Bucureşti. 
4 Alexandru Rusu (1884 – 1963), secretar mitropolitan, canonic al capitlului 
mitropolitan din Blaj, redactor la ziarul Unirea şi Cultura Creştină din Blaj, 
profesor şi ulterior rector al Academiei teologice din Blaj, episcop al 
Diecezei greco-catolice de Maramureş, din 1946 mitropolit al Bisericii 
Române Unite cu Roma, nerecunoscut de comunişti. În anul 1948 a fost 
arestat şi a murit în închisoarea de la Gherla în 1963. 
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spus ce am aflat de la Tătar1 cu privire la alegerea de mitropolit: ei 
sunt aderenţii lui Rusu (Tătar şi cei de la Unirea), şi nu-l vor pe 
Nicolescu. Acum P.S. Sa, care oricât se declară de dezinteresat, nu 
e deloc impasibil (despre asta o să mai vorbim!), caută să fie pe 
placul nu ştiu cui... 

16 Mai. De dimineaţă primesc o scrisoare de la P.S. Sa, 
în care spune că nu poate publica articolul, ci să-l retipăresc pe 
spesele lui şi să-l trimit în toate părţile. Toate-s bune, numai 
motivul e slab. 

17 Mai. Azi am avut Congresul judeţean al Partidului 
Naţional Agrar, cel mai reuşit de când suntem în opoziţie. De 
dimineaţă, întâlnindu-mă cu domnul Milovan2 (de la firma 
Bäumel, Steiner et Co., un ticvăneanţ, preot ortodox, dar unit 
ca lumea, dintre cei cu „roata”3) îmi spune discret că cineva de 
la Bucureşti i-a spus tot aşa de discret că acolo tot ce se 
încasează se fură şi se trimite în străinătate. Stau gata avioanele 
cu care să-şi transporte lucrurile şi pe sine, Regele şi oamenii 
lui, în orice moment. 

Până unde merge fantezia unor naivi alarmaţi de o stare 
proastă produsă de guvernul ţicnit şi cinic Argetoianu-Iorga! 
Ori să fie aluzii la bombardarea „Bucureştilor” anunţată de 
Patria din Cluj?!.... 

21 Mai. Azi a apărut în Răsunetul4 un articol scris de R. 
Roman5: „D. Ferdinand Dionne6 în serviciul iredentismului 

                                                 
1 Autorul se referă la dr. Augustin Tătar, canonic şi profesor la Academia 
Teologică din Blaj 
2 Gheorghe Milovan, preot ortodox, membru în comisia interimară a ora-
şului Lugoj în anul 1932. 
3 Roata a fost simbolul Partidului Naţional Ţărănesc.  
4 Răsunetul, organ de presă independent apărut la Lugoj în perioada 1922 – 
1948. 
5 Romulus Roman (1875 – 1952), publicist lugojan. 
6 Ferdinand G. Dionne, originar din Franţa, profesor de limba franceză la 
Liceul  „Coriolan Brediceanu” şi  Şcoala comercială din Lugoj. Membru în 
Comitetul parohial al Bisericii romano-catolice din Lugoj. A căutat să 
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maghiar”. Mai zilele trecute îl întrebasem, în formă destul de 
serioasă, pe domnul Dionne, de ce se amestecă în chestiunea 
Statului Catolic, căci aceea nu e aşa cum o prezintă maghiarii. 
Azi, văzând totuşi atacul nedemn ce-l face domnul Roman,  
i-am trimis domnului Dionne o scrisoare, liniştindu-l că vom 
face împreună răspunsul. Imediat a venit la noi d-na Dionne, 
mai apoi ambii. I-am liniştit să nu se teamă. El nu vrea să dea 
nici o declaraţie. Voi face eu o dezminţire semnată „un cititor”. 

Azi am fost cu Mili, Nica1 şi servitoarea la o excursie la 
câmp, până spre seară. 

22 Mai. Iară a fost la noi d-na Dionne. A venit la mine 
teologul Cipu2, spune plângând că de la Oradea i-au trimis 
acasă din cauza că episcopia nu a plătit taxa pentru ei. S-a dus 
la episcopie: P.S. Sa i-a trimis vorbă să nu se arate în faţa lui. I-
a dat afară bagajele din camera de oaspeţi... 

Am căutat să-l liniştesc.    
E, totuşi, grozav acest om. Zilele acestea am vorbit o 

oră întreagă cu P.S. Sa. cum la noi sunt susţinuţi şi protejaţi cei 
mai netrebnici. Crede că Gheorghe Fireza3 a promis să facă un 
memoriu la Roma. 

Înainte de plecare, Gheorghe, plângându-se odată de 
P.S. Sa, îmi spune: „Nu în zadar am visat într-o noapte că acest 
episcop a înnebunit...” 

Doamna Dionne mi-a povestit iarăşi de infamia întîm-
plată în legătură cu Jivanca, la delegarea acestuia de a vedea un 
bolnav la spital pe motivul că ar fi încercat să se sinucidă (vezi 

                                                                                                        
justifice pretenţiile Statului catolic vizavi de proprietatea asupra averilor 
bisericeşti. 
1 Este vorba despre soţia lui Nicolae Brînzeu, Emilia (născută Nicoară, 1885 
-1976), şi fiica sa, Domnica (1919-1995).  
2 Ion Cipu, diacon în Vărădia, ulterior protopop de Lugoj 
3 Gheorghe Fireza, canonic şi vicar general în Episcopia de Lugoj. A creat 
şi romanizat vice-provincia iezuită din România şi a fost primul vice-
provincial iezuit român. Iezuiţii români au avut reşedinţa la Toteşti, 
comitatul Hunedoara. 
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Păstorul şi turma, pag 399). Mi-a mai spus că săptămâna 
aceasta P.S. Sa l-a întrebat pe domnul D. câte ore de franceză 
are. Adică domnul Zasloţi1 ar propune el franceza la Şcoala 
Comercială. Dar are idee de materia comercială? 

27 Mai. Chestiunea Dionne s-a terminat aşa că s-a tipărit 
la Răsunetul articolul dat de mine, dar cu modificări şi semnat 
N.B. Ei cereau să semnez complet. Roman a vorbit cu Boldea2 
care mi-a spus să insist ca să dea Dionne o mică dezminţire. N-a 
voit oricât l-am capacitat. Au fost de o sută de ori la noi, a fost o 
fierbere săptămâna întreagă, m-a enervat total afacerea. A fost 
vorba de acuzele ce i se aduc lui Dionne că ar fi spion bolşevic. 
Roman, în prostia lui, pretinde că Dionne ar fi dezertat din armata 
franceză. Vorbind cu domnul Jakabfy i-am spus ca ei să tacă. Mi-
a promis, deşi pretinde că ziarele maghiare au publicat corect. 

În 25 a fost aici domnul Dr. Ivan Scheffler, redactorul 
Ziarului catolic Erdélyi Lapok din Oradea. Mi-a cerut un 
interview (la propunerea lui Jakabfy) asupra Statului Catolic. 
L-am trimis ieri cu poşta. Nu ştiu dacă vor fi mulţumiţi. 

Azi am fost la P.S. Sa prima oară după incidentul cu ar-
ticolul. A fost foarte afabil, mi-a citit articolul său asupra „gră-
dinii sale”, am făcut planul excursiei la Plosca, Retezat, Câm-
pul lui Neag. 

Directoarea Şcolii Normale de fete de aici nu permite 
funcţionarea Congregaţiei Marianne3. Facem recurs la minister. 

Ştire de la Paroşeni: Nicolae Todoran4 e grav bolnav. Ba-
rem ar fi o soluţie pentru Ioniţă, ceea ce şi P.S. Sa doreşte şi aprobă. 

                                                 
1 Corneliu Zasloţi, secretar episcopesc în Dieceza de Lugoj. Preot greco-
catolic, profesor de religie la Liceul „C.Brediceanu” din Lugoj şi director în 
perioada statului naţional legionar până la rebeliune. Publicist şi autor al 
unei lucrări despre masonerie, membru al mişcării legionare. 
2Romulus Boldea  (1884 – 1970), absolvent al Academiei Militare din 
Viena, lider al Uniunii Naţionale a Bănăţenilor, membru al Partidului 
Naţional-Agrar, prefect al judeţului Severin. 
3 Organizaţie pioasă catolică de venerare a Fecioarei Maria. 
4 Nicolae Todoran (1866 – 1933), preot greco-catolic în parohia Vulcan. 
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29 Mai. Azi ar fi fost şedinţa comitetului diecezan al 
Agru-lui dar dintre cei din afară nu a venit decât Nicolae Vucu 
Secăşanu1. Episcopul a fost amabil, a dat o masă. S-a hotărît 
propaganda pentru organizarea Agru-lui, cu delegaţi ai 
comitetului central. 

Azi a fost iarăşi oaspetele nostru protopopul Augustin 
Radu din Deva. Povestea că la Blaj, ca licealist, a stat mai întâi 
la A.B. Domşa. Aici a umblat la chefuri cu Hossu2 şi Bunea3. A 
prins scene de intimitate familială. Mai târziu a trecut la Bunea. 
Când a fost numit episcop Demetriu Radu,4 a auzit asprele ie-
şiri ale celor doi pretendenţi: Bunea şi Hossu, între ei. Nici nu 
puteau admite ca altcineva să fie episcop, decât un blăjan, iar 
pe Radu îl socoteau ieşit din arhidieceză. 

31 Mai. Azi a apărut în Ţara Noastră articolul meu: 
„Ce este Statul Catolic?”5. Tot azi interviul din  Erdélyi Lapok. 

                                                 
1 Nicolae Vucu-Secăşanu (1885 – 1953), condeier ţăran, publicist, membru 
al AGRU-lui din Lugoj, s-a remarcat şi în plan politic fiind ales senator de 
Caraş în perioada 1931 -1932 din partea Ligii Agrare. 
2 Vasile Hossu (1866 – 1916), doctor în filozofie şi teologie, profesor de 
teologie la Seminarul din Blaj, canonic mitropolitan. Episcop de Lugoj  
(1903 -1911) şi ulterior de Gherla (1901 – 1916). 
3 Augustin Bunea (1857 – 1909), teolog, istoric, profesor la Seminarul din 
Blaj, ulterior secretar mitropolitan şi canonic; membru al Academiei Ro-
mâne. 
4 Demetriu Radu  (1861 – 1920), doctor în teologie, profesor la Seminarul 
teologic din Cioplea, apoi director al Seminarului Arhiepiscopal din Bucu-
reşti. A intermediat legături între Statul roman şi Sf. Scaun. A fost consecu-
tiv, episcop de Lugoj (1896 – 1903) şi ulterior de Oradea, până la moartea 
sa cauzată de atentatul comunist din Senatul României din 8 decembrie 
1920. 
5 Statul ( statusul )catolic transilvan, comisie formată din clerici şi laici, pre-
ponderent laică, a luat naştere în urma demersurilor iniţiate de clerul roma-
no-catolic din Ardeal pentru emanciparea bisericii catolice de sub tutela sta-
tului, în sensul gestionării autonome a celor două Fonduri religionar şi al 
studiilor, rezultate în urma exploatării averilor acestei Biserici. În anul 
1879, ministrul de culte Ágoston Trefort a transferat pe seama Statului, lip-
sit de personalitate juridică, atribuţiile Comisiei catolice înfiinţată de Maria 
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Redacţia le-a publicat din respect faţă de autor, dar promite a 
reveni. O să vedem.  

1 Iunie. A fost la mine tânărul Frollo, fiul lui Iosif 
Frollo1 de la Bucureşti. E avocat şi a fost aici într-o chestie a 
Creditului Industrial. Abia are 23 de ani şi e deja avocat. 
Numai cu licenţă! Şi Lici2 al meu câte mai are înainte?! 

Tânărul Frollo e un catolic foarte practicant, se cumine-
că zilnic. E logodit cu o domnişoară care a fost ortodoxă, a de-
venit şi ea catolică practicantă. Mi-a cerut un catehism pentru 
ea. I-am dat şi alte cărţi. Cu viitorii socri spune că are necazuri. 
El ar dori să fie preot unit, dar nu l-am încurajat. Mai bine să 
rămână apostol mirean. Vrea să refacă şi să reediteze lucrarea 
moşului său, Dr. Nerset Marian3, „Ortodoxia română”.  

4 Iunie. Ieri am fost la Bucureşti. Am presimţit că tre-
buie să mă duc şi am găsit pe Lulu bolnav4. S-a intoxicat la sto-
mac, de trei zile stă în pat, aşa a mers de a dat 3 examene în 

                                                                                                        
Tereza în anul 1765, în sensul gestionării fondurilor, dar nu în nume 
propriu, întrucât ele făceau parte  din bugetul statului şi se aflau sub direcţia 
Ministerului de finanţe. Ulterior finanţarea Bisericii şi a celorlalte instituţii 
dependente de biserică s-a realizat prin intermediul Ministerului de Culte. 
După Unirea din 1918 Statusul catolic transilvan a revendicat în nume 
propriu proprietăţile Bisericii romano-catolice, fapt care a generat tensiuni 
politice, inclusiv în relaţiile României cu Sf.Scaun. Problema revenită în 
actualitate după 1989 a iscat dezbateri polemice în plan politic, bisericesc şi 
în cadrul societăţii civile fără a avea încă o soluţionare concretă. 
1 Iosif Frollo, fiul lui Giovanni Luigi Frollo. Profesor de latină, greacă, 
franceză şi filozofie în învăţământul secundar şi la Facultatea de teologie 
romano-catolică din Bucureşti. Autor de manuale de franceză alături de 
Mihai Dragomirescu. 
2 E vorba despre fiul lui Nicolae, Felician Brînzeu (1909-1949). 
3 Nerset Marian, pseudonim al profesorului universitar de filologie şi limbi 
romanice Giovani Luigi Frollo, autor al lucrării de mare răsunet “ 
Pravoslavia română faţă cu dreapta credinţă romană”, lucrare în care lua 
apărarea arhiepiscopului catolic Palma faţă de învinuirile aduse de 
mitropolitul primat ortodox, Calinic Miclescu. 
4 E vorba despre fiul lui Nicolae, Iulian Brînzeu (1913-1992). 
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scris. Ieri a luat iaurt, Lici a fost aseară la medic, luând îndru-
mări asupra regimului ce trebuie urmat.  

Lici progresează bine cu lucrarea asupra lui Goga-Petöfi. E 
sceptic în ceea ce priveşte plecarea în Turcia. La vară va petrece o 
lună în Dobrogea, iar toamna mi-a propus să-i mijlocesc un post de 
învăţător într-o comună din Valea Almăjului, ca să studieze 
poporul de acolo timp de un an. Apoi va vedea la ce ia doctoratul. 

Am văzut pe Goga1. Nu-mi părea prea optimist în ceea 
ce priveşte formarea noului guvern. Într-o combinaţie cu un rol 
de 30% nu intră. Despre Titulescu2 spunea că: 1) lipsind din 
ţară de zece ani, îi lipseşte cunoaşterea realităţilor interne; 2) 
nu e firea calmă şi tenace care ne-ar trebui, ci are o fire de 
femeie; 3) nu e omul jertfei de sine, ci e foarte comod, iar 
comoditatea sa  costă ţara foarte mult. 

Trecând prin faţa Prezidenţiei, m-a zărit Păclişanu3. M-
a dus sus, am stat un ceas de poveşti, a comandat şi cafeluţă. 
Am vorbit despre Statul Catolic, mi-a arătat memoriul pe care, 
la cererea lui Pangal4, el l-a făcut pentru informarea celor de 
sus. Cam aşa s-a şi rezolvat la Roma. Despre Patrimoniu mi-a 
arătat ce s-a ales de ideea originală după acordul făcut de gu-
vern cu Sfântul Scaun pe timpul naţional-ţărăniştilor (Borza5). 
Acum nu se dau la P.S. decât mensa episcopală, ceea ce în total 
nu face decât un venit anual de  2.000.000 lei.  Vorbind despre 
                                                 
1 Octavian Goga (1881 – 1938), poet, ziarist şi om politic, membru al 
Academiei Române, în momentul consemnării, preşedinte al Partidului 
Naţional Agrar, al cărui membru era Nicolae Brînzeu. 
2 Nicolae Titulescu (1882 – 1941), dr. în drept, diplomat şi om politic. De 
mai multe ori ministru, în special de externe în perioada 1932 – 1936. În 
anul 1932 a fost însărcinat cu formarea unui nou guvern, dar tentativa a 
eşuat. O. Goga îl antipatiza politic şi personal. 
3 Zenovie Pâclişanu (1886 – 1958), preot unit, istoric, membru corespon-
dent al Academiei Române. 
4 Jean Pangal (1893 – 1950), subsecretar de stat onorific, apoi titular pentru 
Presă şi Informaţii (1931 – 1932). Şef al masoneriei „naţionale” române. 
5 Alexandru Borza (1887 – 1971), preot greco-catolic, profesor universitar 
şi om de ştiinţă. A fost preşedintele AGRU-lui în Episcopia de Cluj-Gherla. 
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viitorul Mitropolit, el crede că Nicolae ar fi cel mai bun. H. şi 
R. nicidecât, iar  Fr., după părerea lui, nu ştie vorbi1. 

Am fost şi la Cisar2. Spune că la Blaj nu au hotărât ni-
mic definitiv în chestiunea Statului Catolic, dar confirmă şi el 
starea lamentabilă a acestuia sub raport patrimonial.  

6 Iunie. Azi am fost la Timişoara în chestiunea d-nei 
Milutinovici. Pe stradă am întâlnit pe Gh. Muntean3 cu N. Lugo-
janu4. Am văzut şi pe Bogdan. Schimbarea de guvern ne-a con-
sternat pe toţi. Venind acasă, mi se spune că a murit Dr. D. Fireza. 
A fost găsit mort în pat. Nefiind eu acasă, Boroş a luat măsuri să 
predice un capitularist, iar el să vorbească la mormânt. Am primit 
să predic eu, ceea ce mi-a cerut şi Boroş. Ulterior, „familia” a cerut 
să predice altul. A predicat Muntean. 

Am făcut cu Boldea o scrisoare lui Nemoianu5, să-i pro-
propunem lui Goga pasivitate în alegeri.  

7 Iunie. Cu trenul de dimineaţă au sosit pentru înmormân-
tarea lui D. Fireza: Zugrav6, Petru Berinde7 cu soru-sa şi o fetiţă a 
a ei. La amiază a sosit şi fratele mortului. Zugrav îmi spune că va 
predica Muntean. Foarte bine. Eu mă angajasem numai pentru a 
nu se zice că toţi ne lepădăm de el. Boroş îmi scrie acelaşi lucru, 

                                                 
1 E vorba, probabil, despre episcopii Hossu, Rusu şi Frenţiu. 
2 Alexandru Theodor Cisar (1880 – 1954), episcop romano-catolic de Iaşi. Din 
1924 arhiepiscop de Bucureşti, primul cetăţean român cu acestă demnitate. 
3 Gheorghe Muntean, preot greco-catolic, în perioada la care se face referire 
vicar al Timişoarei. 
4 Nicolae Lugojan, învăţător greco-catolic în parohia Silaş, protopopiatul 
Buziaşului. 
5 Petru Nemoianu (1889 – 1951), dr. în drept şi ştiinţe politice, istoric, pu-
blicist, prefect al jud. Caraş–Severin, deputat, diplomat, ministru, pre-
şedintele organizaţiilor bănăţene ale Partidului Naţional Agrar. 
6 Nicolae Zugrav, preot în parohia greco-catolică Lupeni, protopop al Jiului. 

7 Petru Berinde, preot în parohia greco-catolică Câmpul lui Neag, ulterior în 
parohia Lupeni, protopopiatul Jiului. S-a numărat printre preoţii reveniţi la 
ortodoxie în 1948. 
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spunând că e şi dorinţa rudeniilor. Bravo. Gheorghe a răspuns de 
la Satu Mare că nu poate veni.   

8 Iunie. Azi a fost înmormântarea lui D. Fireza. Lume 
destulă. Era cunoscut, deşi toată lumea îl compătimea pentru 
halul în care a ajuns în anii din urmă. Nu se ştie să se fi cumi-
necat, iar liturghie nu a făcut de cel puţin şapte ani. Nici de 
spovedit nu se ştie să se fi spovedit: la călugării noştri nu, la 
minoriţi nu, poate la Ţiucu1 sau la Jivanca! Barem de şi-ar fi 
mântuit bietul suflet. (Ţiucu mi-a spus că la Paşti s-ar fi spo-
vedit la Băcău2. Cum e duhovnicul, aşa e şi viaţa omului!). 

9 Iunie. Azi, fiind Ispasul, am fost cu Mili şi Nica la 
Ohaba. N-am voit să fiu acasă, sunt sătul de presiunile şi de 
predicile la Lugoj. Ulterior îmi spune teologul Mihu că iar era 
să fie comedie. 

10 Iunie. La Părintele Leandru3 găsesc cărţile şi nişte re-
gistre rămase de la D. Fireza. Între ele un caiet: Historico-perso-
nalia. În acesta, sub titlul „Quodlibetalia ingrata”, nişte însemnări 
care arată în ce izolare şi cu ce fond sufletesc subiectiv trăia 
răposatul, nenorocitul de el. Se face ecoul tuturor calomniilor şi 
bârfelor împotriva mea. Întreg memoriul e contra mea, a episco-
pului Nicolescu şi a averescanilor. Dar eu sunt postavul roşu. Nu 
ştiu cum a putut încăpea atâta ură într-un preot. Eu nu i-am făcut 
niciun rău, în schimb de la începutul preoţiei mele am fost făcut 
atent (de Ştefan Pop4), că el mi-e duşman. Tot ce scrie sunt 
bazaconii crunte, mai crunte ca obrazul lui, cu care brusca pe 
orice om de treabă ce mergea la el. Ce noroc că nu a trebuit să-i 
ţin eu panegiricul! Îmi propusesem să scriu un articol despre el, 
dar am renunţat. Odihnească-se în pace! 

                                                 
1 Ioan Ţiucu, canonic şi protopop al Lugojului. 
2 Ioan Băcău (Bacău), preot greco-catolic şi protopop onorar al Lugojului, 
dirijorul corului Lyra 
3 Leandru Gayraud, protopop. 
4 Ştefan Pop (1866 – 1947), preot şi protopop unit, trecut în 1923 la 
ortodoxie, istoric, profesor la Academia teologică din Caransebeş. 
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11 Iunie. Cu cât mai mult mă gândesc asupra de-
cedatului D. Fireza, cu atât mai îngrozitoare îmi pare decadenţa 
la care poate să ajungă un preot, chiar şi demnitar bisericesc. 
La Cassa Centrală s-a găsit pe urma lui lipsă la numărar 85 000 
lei. Vreo 12. 000 se pot justifica din aceştia, restul nu. Se vor 
acoperi din depunerile ce le-a lăsat în două librete. Am ştiu eu 
că se vor găsi lucruri grave, de aceea am tot protestat şi am ce-
rut introducerea legalităţii la Cassa Centrală, ba m-am desoli-
darizat de întreaga administraţie capitulară. Ce era, dacă se gă-
sea golul şi nu era acoperire? Să vedem ce se va face pe viitor 
la Cassa Centrală! 

13 Iunie. Azi am primit de la Părintele Dăianu1 o 
scrisoare în care mă informează că Prie2 a plecat la Bucureşti, 
cere să merg şi eu, să-i susţin şi interesele lui – pentru a fuziona 
cu Partidul Naţional Ţărănesc. Spune că s-au făcut sondări prin 
Haţegan3 şi ne primesc cu toate onorurile, chiar şi pe Goga. 
Acesta – zice – a făcut toate de capul lui, ne-a păcălit, de aceea 
îl părăsesc partizanii, ca Stan Ghiţescu4 şi alţii. 

14 Iunie.  Dimineaţa soseşte o telegramă, dată noaptea 
de Prie, în care spune că organizaţiile Cluj, Oradea, Alba, Târ-
nava Mică au hotărât fuzionarea cu naţional-ţărăniştii, cere să 
adresăm telegrafic şi să trimitem declaraţii în scris, ca să ne 
susţină interesele. I-am arătat telegrama domnului Boldea care 
                                                 
1 Elie Dăianu  (1868-1956), teolog şi cărturar. Preot şi protopop unit, istoric, 
ziarist şi om politic. 
2 Octavian Prie, jurist şi om politic, aderent până în momentul însemnării, al 
lui Octavian Goga. 
3 Probabil autorul se referă la Emil Haţieganu (1878 – 1959), jurist şi om 
politic membru în mai multe guverne P.N.Ţ. în perioada interbelică. Minis-
tru fără portofoliu din partea P.N.Ţ. în guvernul Petru Groza, a fost arestat 
în 1948 şi internat la Sighet până în anul 1955. 
4 Stan Ghiţescu (1881-1952), om politic, a făcut parte succesiv din 
Partidului Poporului, Partidul Naţional Agrar, Partidul Naţional Creştin şi 
Frontul Renaşterii Naţionale, ocupând postul de ministru al Cooperaţiei în 
guvernul Goga şi de ministru al muncii în guvernul Gigurtu. Arestat de 
comunişti, a murit în închisoarea de la Sighet. 
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îndată a explodat că uniţii din Cluj îl părăsesc pe Goga. Fiind 
Gheleşian1 de faţă, pe tema aceasta s-a iscat un dialog vehe-
ment între ei, Gheleşian susţinând confesionalismul d-lor 
Lupaş2 şi Dragomir3. Abia i-am potolit. 

Lui Dăianu i-am scris că noi am depus lista (iarăşi sunt 
cap de listă la Senat), deocamdată stăm la ordinele d-lui 
Nemoianu, nu ne gândim la acţiunea separatistă. Mai târziu 
eventual o s-o facem, cu bună chibzuială, dar şi atunci eu unul 
ori renunţ la politică, ori mă orientez spre liberali. Lor le doresc 
să reuşească, îndeosebi lui, să-şi facă ceva rost! 

Tare mă tem că nu va avea nici Prie mai multă omenie 
după trecere, ca Petrovici4-Manoilescu5. Boldea mi-a spus mai 
târziu că orice ar fi să facem, doreşte să facă în acord cu mine. 

 17 Iunie. Ieri am mers la Zorlenţ la botezul copilului 
lui Grozescu. A fost lume ca la o nuntă. Eu m-am retras înainte 
de 12, Mili a rămas cu Nica până pe la 1, Nica a dansat mult. 
Eu am venit astă dimineaţă, Mili cu Nica au rămas până mâine. 

                                                 
1 Fabius Gheleşian (Ghelejean), avocat în Lugoj, membru al Partidului 
Naţional Agrar. 
2  Ioan Lupaş (1880-1967), preot, profesor, istoric, ziarist, politician, mem-
bru al Academiei Române, ministru în mai multe guverne din perioada in-
terbelică. În perioada 1950-1955 a fost întemniţat la Sighet. 
3  Silviu Dragomir (1888 – 1962), istoric, profesor, om politic , ministru în 
mai multe guverne, membru al Academiei Române. Arestat în 1949 a fost 
internat la Sighet între anii 1950-1955. 
4 Ion Petrovici (1882 – 1972), filozof, scriitor, profesor universitar, membru al 
Academiei Române, om politic. A fost membru în Partidul Poporului şi ulterior 
l-a urmat pe Goga în Partidul Naţional-Agrar şi Naţional Creştin. A fost de mai 
multe ori ministru în guvernele prezidate de Averescu şi ministru al Educaţiei 
Naţionale şi Culturii, succesiv în guvernul Goga ( 1937-1938) şi guvernul 
prezidat de mareşalul Antonescu  (1941-1944). A fost arestat în 1948 şi 
întemniţat la Râmnicu Sărat, de unde a fost eliberat în 1958. De la această dată 
până la deces a avut domiciliu forţat în comuna Olaru şi ulterior în Bucureşti.  
5 Mihail Manoilescu (1891 – 1950), expert în economie şi finanţist. Iniţial 
membru al Partidului Poporului. Adept al concepţiei unei guvernări totali-
tare, deasupra partidelor. Membru în mai multe guverne, a semnat forţat 
Dictatul de la Viena în calitate de ministru de externe în guvernul Gigurtu. 
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Gh. Muntean îmi scrie să nu-l pun pe el în combinaţie 
la canonicie. Chiar azi îmi spunea cineva c-a auzit de la Băcău 
că în dulapul lui Fireza s-ar fi găsit dosarul lui Muntean de 
când cu şantajul nu ştiu cărei firme bune! Câtă răutate în a mai 
scotoci dosare demult închise! Nu ştiu ca Muntean să fi fost 
pedepsit, ci, din contra, a fost făcut protopop! 

18 Iunie.  Azi am vorbit cu P.S. Sa, care s-a reîntors ieri 
de la Oradea. Bine dispus, a servit ţuică. Mi-a spus că i-a scris lui 
Goga în chestiunea agitaţiei ortodoxe ce se face de Tudor Popescu 
în Ţara Noastră. (Pe acest motiv îmi comunică Gheleşian că a 
ieşit din partid). În chestiunea canoniciei, primul la rând e Maria-
nescu1. E şi dorinţa celorlalţi episcopi. La cel următor vom dis-
cuta. Îmi comunică un plan mare: iezuiţii vor să deschidă undeva 
un noviţiat. Le-ar da Toteştii2 cu casa de acolo. Va să zică, Ionaş3 
vicar! spun eu. - Nu, eventual aiurea, protopop! Vom vedea! 

Văd că Ionaş l-a câştigat pe Muntean, de aceea pleacă 
la Toteşti „să sfinţească biserica”, deşi săptămâna viitoare trece 
episcopul la Lunca Cernii4. Când i-am spus lui Boroş despre 
Muntean, a replicat îndată: ez hoz valamit a konyhára5! 

Am aflat de la P.S. Sa şi amănuntele cu privire la ce îmi 
scrisese Daian despre conflictul dintre Rusu şi Breban6, fiind în 
în poveste şi o fată cu parchetul! – Rusu l-a luat din scurt pe 
Breban să rupă relaţiile cu văduva unui doctor de la sanatoriul 
lui. Acesta, ca să se răzbune, a trimis la episcop o pictoriţă să-l 
îmbie cu picturi spre cumpărare. Rusu, nebănuind nimica, a 
primit-o de mai multe ori. Atunci i-a scos vorbă că trăieşte cu 

                                                 
1 Ioan Marianescu, protopop al Cugirului, profesor de teologie, secretar 
episcopesc în Dieceza de Lugoj, ales canonic după moartea lui Daniel Fireza. 
2 Parohie greco-catolică în protopopiatul Haţegului, jud. Hunedoara 
3 Septimiu Ionaş, la data consemnării paroh în Toteşti, ulterior vicar al 
Haţegului şi canonic. 
4 Parohie greco-catolică în vicariatul Haţegului, jud. Hunedoara. 
5 Asta aduce ceva la bucătărie, în sensul de profit. (n.tr.) 
6 Alexandru Breban, prepozitul capitlului din cadrul episcopiei de Baia 
Mare. 
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ea. Auzind de aceasta episcopul Rusu a denunţat pe Breban la 
parchet, iar de respectiva s-a îngrijit să fie dată peste frontieră. 

Breban, înainte de numire, l-ar fi denunţat pe Rusu la 
Nunţiatură că fratele său ţine un bordel la Baia Mare – ceea ce, 
fireşte, era o calomnie. Fratele lui Rusu stă la Cluj şi nici nu 
umblă la Baia Mare. 

19 Iunie. Azi, prima zi de Rusalii, liturghie pontificală. 
La „Cuvine-se cu adevărat” îmi şopteşte P.S. Sa că, fiind răgu-
şit, îmi cere să predic eu. Fireşte, l-am rugat să predice P.S. Sa  
pe scurt, eu nefiind pregătit. În fine, o puteam face, dar a pre-
dicat el şi a reuşit bine cu vocea. 

Herlo a venit de la Arad. Recomandă stăruitor pe Iosif 
Popa1 de canonic. Înţelegem. 

28 Iunie. În zilele de 22-27, am fost cu P.S Sa la sfin-
ţirea bisericilor din Lunca Cernii. 

Eu am mers înainte pe la Vulcan, în 20, şi m-am reîntors 
în 22 întâlnindu-mă cu episcopul la Haţeg. Am fost şi la Lupeni, 
la percepţie, în chestiunea caselor. Am văzut şi pe Zugrav şi pe 
Berinde. La Paroşeni, Nicolae Todoran e în stare gravă. 

La gara Subcetate m-a aşteptat Danciu cu maşina. El a 
fost cu noi pe tot parcursul. Planul călătoriei a fost făcut de mine: 
Mesteacăn, Lunca, Negoiu, Lunca de Sus, Meria - apoi reîntoar-
cerea peste Vadu Dobrii – Poeni – Margina. Partea din urmă n-a 
reuşit din cauza ploii de duminică şi a puţinei însufleţiri ce o arăta 
primarul de la Meria în vederea vizitei episcopale. N-am mai mers 
luni la Meria – deşi se făcuse vreme bună – ci ne-am reîntors pes-
te Ştei la Peşteana, am luat trenul şi am venit acasă2. 

La Lunca P.S. Sa s-a convins câtă dreptate aveam eu 
când stăruiam să meargă în persoană pe acolo. Dar fiindcă 

                                                 
1 Iosif Popa, paroh greco-catolic la Bocşa Montană şi protopopul districtului 
Bocşa, jud.Caraş Severin. 
2 Parohii şi filii greco-catolice în vicariatul Haţegului prin care autorul 
jurnalului a trecut în vederea pregătirii vizitei canonice ce urma să fie 
intreprinsă de episcopul Nicolescu. 
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atunci nu se ştia de sfinţirea bisericilor, mă hotărâsem să merg 
eu cu încă doi misionari. Acum P.S. Sa a dus şi pe tânărul preot 
Gusan şi l-a aşezat acolo. Sperăm că se va pune stavilă propa-
gandei sectare din Lunca de Jos. E bine că a văzut şi Negoiul, 
cu biserica lui frumuşică. Tot aşa şi Mesteacănul, singura bise-
rică pe aci la care nu fusese P.S. Sa. 

Fiind chiar vremea alegerilor, nu a putut lipsi nici po-
litica. Deja la Fărcădin (am dormit la conacul Berthelot)1, s-a 
prezentat o delegaţie de săteni cerând pedepsirea preotului Mi-
hăescu pentru că le-a pus în fruntea comisiei interimare un om 
care fusese destituit pentru nereguli. Le-am pus întrebarea: nu 
cumva reclamanţii sunt din partidul liberal? Mi-au arătat că ei 
încă sunt naţional-ţărănişti... 

Despre Danciu se credea că merge cu episcopul să facă 
propagandă liberală. N-am observat nimic. A ţinut la Lunca în 
cancelaria notarului un conventicul în chestiuni „de cadastru”. 
Le-a dat şi ceva cinste pentru că au prins păstrăvi pe seama P.S. 
Sale. Din cauza aceasta, luni, la plecare,  trăsurile au sosit la 9 
în loc de 5, am mers cu P.S. Sa pe jos până în valea Măcinea-
şului, nemaiavând el răbdare să-i aştepte, iar maşina care a 
venit la Şteni – comandată de D. Danciu să ne ducă la Haţeg – 
Simeria, la acceleratul de 12 – s-a reîntors fără noi, nemai-
putând aştepta. Noi am mers cu trăsurile până la Peşteana. 

Un singur cusur are acest Danciu (mie altcum îmi pare 
mai devotat decât era la şcoală, unde i-am fost profesor de reli-
gie): e cam orgolios. Mi-a povestit un domn de la Subcetate, cum 
a zădărnicit planul P.S. Sale Frenţiu2 de a cumpăra de la Acade-

                                                 
1 Mathias Henri Berthelot (1861 – 1931). General, şeful misiunii militare în 
România în primul război mondial şi mare prieten al românilor. În semn de 
preţuire a fost decorat cu ordinul “Mihai Viteazu” şi a devenit membru de 
onoare al Academiei Române. A fost împroprietărit de Statul român cu un 
conac şi 50 ha de pământ în comuna Fărcădinul Inferior (azi comuna 
Berthelot), pe care le-a lăsat prin testament Academiei Române. 
2 Traian V. Frenţiu  (1875-1952), protopop, vicar foraneu şi Episcop de 
Lugoj (1912-1922). Ulterior a fost numit Episcop de Oradea, devenind după 
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mie ferma cu conacul Berthelot de la Fărcădin, fiindcă Frenţiu s-a 
pus în legătură cu Mihăescu şi nu cu el, peste care „nu se trece”. 
Comunicând P.S. Nicolescu cele spuse de el şi confruntându-le cu 
informaţiile P.S. Sale şi cu cele ale lui Mihăescu, spre regretul ul-
terior a d-lui Danciu am constatat următoarele:  

I.P.S. Frenţiu a avut ideea să pună mâna pe imobilele 
fundaţiei Berthelot de la Fărcădin şi să le dea mânăstirii Prislop. A 
făcut ofertă dând 5 milioane în rente de expropriere. De la Mihăes-
cu s-a informat asupra averii, dar nici lui nu i-a comunicat de ce 
cere informaţii. În adunarea generală a Academiei din primăvara 
a.c., domnul Bianu1 a propus cauza spre primire, dar ortodocşii 
Lupaş, Dragomir şi alţii s-au opus. Danciu spune despre aceştia că 
i-au cerut lui informaţii, iar el, crezând că Frenţiu vrea moşia pentru 
sine şi fiindcă nu i s-a adresat lui, a ameninţat cu intervenţia lega-
ţiunii franceze dacă se înstrăinează averea. S-a făcut angajamentul 
cu Ministerul de Război ca acesta să o ia – cămin pentru ofiţerii 
bolnavi – cu suma anuală de 300 mii lei (a fost publicat şi în ziare).  

Acum Danciu promite că va reface totul şi va contribui 
ca să ajungă în mâinile noastre, dacă Frenţiu o cumpără pentru 
mânăstire. Slabă nădejde! 

30 Iunie. Azi am avut Consistor cu multe cauze îngră-
mădite din luna mai, când a plecat P.S. Sa la Blaj şi apoi la 
Oradea la Băi. Pe tema averii de la Arad a fost iarăşi o penibilă 
încăierare între Ioan Boroş şi P.S. Sa. 

După Consistor, am avut şedinţă capitulară în care am ales 
de canonic pe I. Marianescu. Eu l-am propus – ca fiind eu mai 

                                                                                                        
moartea mitropolitului Alexandru Nicolescu (1941), administrator apostolic 
al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş până la alegerea ca mitropolit în 
anul 1946 a episcopului Alexandru Rusu, după care s-a întors la Oradea. A 
fost arestat în anul 1948 şi a trecut succesiv prin lagărul de la Dragoslavele, 
mănăstirea Căldăruşani şi Sighet, unde a şi decedat. 
1 Ion Bianu (1856-1935), filolog, director al Bibliotecii Academiei Române, 
membru titular al Academiei, preşedinte şi vicepreşedinte al acesteia între 
anii 1929 - 1932, respectiv 1932 – 1935. 
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tânăr – şi au secondat Muntean, Nestor1 şi Boroş. Acesta din urmă 
ar fi dorit pe Bîrlea2, împotriva căruia s-a sculat cu vehemenţă 
Muntean. În Consistor a fost vorba şi de Jivanca, incapabil să pro-
pună religia la şcoală. Episcopul a cerut raport în scris, promiţând 
că-l va înlocui, dar să nu fie ca în rândul trecut când Mitropolitul a 
intervenit pentru el. A fost vorba şi de purtarea reverenzii, Mun-
tean scuzându-se că la Conc[iliul] Prov[incial]3, se permite um-
blarea în civil. Episcopul s-a arătat foarte indulgent - ca întotdea-
una când e vorba să îi scuze pe netrebnici! 

2 Iulie.  Azi am dus la P.S. Nicolescu un raport în chestiu-
nea catehizării la şcolile primare din Lugoj. În raport m-am referit 
la cele publicate de P.S. Sa în Sionul Românesc, în 1924, după nu-
mirea mea ca inspector – unde spunea că mi-a dat ordin aspru să-i 
relatez orice neglijenţă sau abuz. I-am spus că-i prezint raportul 
numai îndemnat de cele întâmplate în ultima şedinţă consistorială, 
să-l citească şi să-l dea la registratură, dacă  poate face ceva. Mi-a 
spus că numai aşa s-ar putea remedia răul dacă el, episcopul, ar a-
vea bani să plătească un suplinitor. I-am menţionat alte rele ce se 
observă la Jivanca – risipirea S. Euharistii, petrecerile la crâşmă. 
L-a scuzat şi de acelea, pe urmă a spus-o pe faţă: „L-am certat de 
atâtea ori, mi-a promis îndreptare. Ce să fac? Iată, ţi-o declar: nu-l 
pot îndrepta! Pârâţi-mă la Roma, faceţi ce vreţi...” 

                                                 
1 Nicolae Nestor (1857 – 1934), canonic diecezan. 
2 Victor Bîrlea (1882-1959), dr. în filozofie şi teologie. Prefect de studii şi 
profesor la Seminarul diecezan, asesor consistorial. Profesor şi director con-
secutiv la Liceul”Coriolan Brediceanu”, Şcoala Normală de fete şi Li-
ceul”Iulia Haşdeu”. Redactor la diferite ziare şi reviste apărute la Lugoj, 
membru al P.N.Ţ, a fost ales senator în anul 1932. 
3 Conciliu  Provincial, adunare a ierarhilor bisericeşti şi reprezentaţilor clerului 
din cadrul unei Provincii bisericeşti, în cazul de faţă din cadrul Arhidiecezei 
Greco-Catolice de Alba Iulia şi Făgăraş. Instituţie sinonimă sinodului, proprie 
Bisericii catolice, în cadrul căreia se dezbat şi se iau hotărâri cu privire la ches-
tiuni de dogmă, morală şi disciplină bisericească, dar şi cu privire la chestiuni 
organizatorice. 
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Regretabil este că acest episcop, oricât de bun la inimă, nu 
ştie să fie şi energic, ci, din laşitate, e în stare să scuze pe toţi ne-
trebnicii. „Cui îi strică că stă la cârciumă?”- zicea de Jivanca. 

Astă seară a venit Lulu acasă. A terminat anul prepara-
tor, har Domnului! L-am aşteptat şi ieri toată ziua: nu a venit 
până nu a ridicat Lici leafa ca să-i dea bani de drum. Noi i-am 
fost trimis 500 de lei, dar, se vede, că a cerut prea puţin. 

Neprimind salarul pe Iunie, iar cel din mai rămânând la 
impozit, numai prin minune am putut trimite bani lui Pius1 la 
Strasbourg. Am primit pentru cărţi o sumă oarecare.  

3 Iulie. Gheleşianu, ieşit din partid, publică o declaraţie 
în Răsunetul, în care ne vizează şi pe noi, ceilalţi uniţi. Şeful de 
partid nu vrea să răspundem. 

6 Iulie. Azi împlineşte episcopul 50 de ani. Am 
convenit să-l salutăm la această dată şi la cei 10 ani de arhipăs-
torire. A trimis servitorul în persoană la canonici să ne spună că 
ne mulţumeşte pentru buna intenţie, dar – a primit telegramă – 
şi va pleca de acasă. A şi plecat cu Raţiu, la moşie, pe o zi.  

Pius ne trimite o veste bună din Strasbourg: pe 1 No-
iembrie e numit preparator la Institutul de anatomie. Va avea şi 
ceva retribuţie. Aşa, va putea face faţă mai uşor anul viitor. 

7 Iulie. În chestiunea celor scrise de ortodocşii Savin şi 
Popescu Tudor în Ţara Noastră, în legătură cu ortodoxia şi 
partidul naţional-agrar, am făcut un articol şi, de dimineaţă, l-
am trimis d-lui Eugen Goga2. Imediat, primesc numărul mai 
nou din Ţara Noastră în care apare a V-a scrisoare a lui Popes-
cu Tudor, „Dominantul”, cu neînchipuite prostii: a trebuit să 
scot de la poştă articolul şi să fac altul. 

Căutând printre manuscrise la biblioteca diecezană, am 
găsit nişte scrisori rămase de la episcopul Radu: sunt epistole 

                                                 
1 E vorba despre fiul lui Nicolae, Pius Brînzeu (1911-2002). 
2 Eugen Goga (1888 – 1935), prozator şi ziarist, fratele mai mic al poetului 
Octavian Goga. 
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de-ale călugărului Elie Domşa1 (acum decedat), trimise în 1888 
lui Radu la Bucureşti cu explicaţii liturgice (se vede că Radu 
nu prea ştia nici să boteze, decum să facă maslu!) şi comunicări 
intime. Din două observaţii reiese că pe vremea aceea celibatul 
nu era în mare onoare la celibii din Blaj. 

Am primit răspuns de la episcop în chestiunea catehizării 
lui Jivanca, o să pună un cleric cu mai mare stabilitate în Lugoj.  

În legătură cu acesta îmi vin în minte banditismele des-
pre care am luat cunoştinţă zilele acestea: la statele de plată ale 
clerului central, la casier e pus un cleric care ia numai 1.000 de 
lei, 2.000 de lei îi ia Băcău. Tot acesta ia şi de la preoţi câte 5 
lei. La alt post e pus un tânăr, nepot al P.S. Sale, care e aici la 
şcoala de notari – iar banii se împart între Raţiu – Zasloţi – 
Băcău – Pintea. Ce ar fi dacă ar auzi Ministerul?! 

14 Iulie. Azi, după Consistor, episcopul m-a luat cu sine 
în grădină. Nu-mi închipuiam ce vrea, dar bănuiam că are ceva. 
M-a luat cu vorba: ce mai e nou, ce mai e prin oraş? I-am răspuns 
scurt şi am aşteptat să iasă el cu vorba. După o tăcere oarecare, 
îmi spune: „Iată pentru ce te-am luat la plimbare. Mi-a spus Raţiu 
că ţi-ai exprimat mirarea că eu am plecat de acasă. Ţi-o spun 
verde: am plecat pentru că nu-mi trebuiau ploconelile lui Boroş, 
care m-a jignit în ultima şedinţă consistorială astfel încât nu mai 
doresc să am nimica de-a face cu el” (vezi 30 Iunie). 

–  Am ştiut-o, P.S., îi spun eu. Mi-e clar că nu puteţi 
avea mai mare mulţumire decât dacă lugojenii vă dau pace. Noi 
însă, totuşi, te vom sărbători la încheierea serviciului spiritual, 
în cadrul adunării generale a reuniunii de misiuni. 

– Tu ştii bine, spune P.S. Sa, ce sentimente am eu, ai 
fost cu mine la Lunca Cernii, vom merge în Retezat, suntem tot 
împreună. 

Apoi am trecut la discutarea cazului lui Teglaş2 din Ti-
mişoara, unde P.S. Sa îmi face impresia că prea se grăbeşte cu 

                                                 
1 Damian Elie Domşa, călugăr al Ordinului Sf.Vasile cel Mare din Blaj.  
2 Ladislau Teglaşiu, preot, la data consemnării vicar al Timişoarei. 
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formarea judecăţii, fie în dreapta, fie în stânga. Ieri, fiind la 
Timişoara, am observat la vicar o mare amăreală. E în stare 
chiar să demisioneze din cler. 

Din grădină am mers în birou unde a comandat bere şi 
sandwichuri. Azi au venit Raţiu şi Romul Stoica1. 

21 Iulie. Azi, la Consistor, a fost referat răspunsul 
vicarului Muntean contra Teglaş. Episcopul a zis că va face el 
răspunsul, pentru că noi toţi suntem interesaţi. N-am zis nimic, 
deşi realitatea e că el e interesat să scoată alb pe negru. 

Eu am referat actele sinodului protopopesc din Deva. 
Era un pasaj aspru la adresa cassarului2, dar am tăcut. Trebuia 
s-o spun, deşi n-am cui. N-am reclamat nici noul banditism al 
lui Băcău, aflat acum de la Pantea: că în anul curent ne-a scăzut 
din salar tot 1.055 lei, ca anul trecut, pentru pensie,  dar a văr-
sat la Cassa Centrală numai 760! 

Au trecut ieri alegerile pentru Senat, unde am fost 
candidat3. Am primit voturi frumoase, mai multe ca la Cameră, 
în Lugojul german. Dovadă că aici am câţiva oameni care mă 
simpatizează. 

Vorbind cu Jakabfy despre situaţia externă, îmi spune: 
peste trei luni Germania va avea iarăşi Kaiser. Italia desface 
Croaţia de Serbia şi-şi creează prin Ungaria, Croaţia, Germania 
şi Polonia un cordon până la Rusia! Frontul antibolşevic! 

Cum vom sta noi, românii!? 
31 Iulie. Azi a fost instalarea canonicilor promovaţi şi a 

noului canonic, Dr. Ioan Marianescu. Muntean e dus de 6 zile la 
Bucureşti cu statele preoţilor peste diferenţa de salar ce nu e luată 
la buget – şi a scris de acolo că nu poate veni nici pentru instalare, 

                                                 
1 Romulus Stoica, preot greco-catolic, vicar al Haţegului. Arestat de 
comunişti în anul 1949, a semnat pentru trecerea la ortodoxie. Ulterior după 
ieşirea din închisoare a revenit la greco-catolici. 
2 casierului  
3 Nicolae Brânzeu a candidat pentru Senat din partea Partidului Naţional 
Agrar. 
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că aşa de rău sunt făcute statele încât trebuie total refăcute. Nici 
după zece „amare” – scrie M. – nu le putea face Băcău mai rău! 

Destul că, în numele celor promovaţi, adică el, eu şi Gh. 
Fireza, a trebuit să vorbesc eu. Se spune că am vorbit foarte bine. 
În schimb episcopul, care a vorbit după mine, mi-a făcut-o iarăşi. 
A spus că, în vechime, primii patru canonici se numeau „colum-
narii”, fiind socotiţi de columne – stâlpi ai diecezei. Unul dintre 
noi, Muntean, – spune episcopul – a devenit deja o asemenea 
„columnă” – şi l-a lansat în acest chip... Iar mie mi-a spus că şi 
până acum am dat dovezi strălucite de felul cum ştiu propovădui 
Cuvântul lui Dumnezeu, să fiu şi de acum înainte „maestro” pe 
acest teren, căci canonicul scolastic era „magistrul tuturor”. 

Bine, dar după ceremonie l-am întrebat pe P.S. Sa: „Mulţu-
mesc de promoţie, dar regret că în aceeaşi vreme m-ai şi degradat! 
Spui în faţa publicului că primii patru se numeau ‘columnari’ şi-l 
faci singur pe Muntean ‘stâlp’, pe mine nu, cu toate că şi eu sunt 
între cei patru.” Se gândeşte şi zice: „Da, am greşit.” (La fel mi-a 
făcut-o la promoţia precedentă, când pe M. l-a ridicat în slavă ca pe 
un distins administrator, iar mie mi-a adresat câteva cuvinte, 
urându-mi să înaintez pe terenul literaturii bisericeşt). Altă dată, la 
sfinţirea bisericii din Vulcan, deşi mi-a cerut anume despre ce să 
vorbească şi i-am scris pe hârtie câteva indicaţii, nu a vorbit nimic 
despre fostul preot Pataki1 – cel ce-a ostenit cu zidirea bisericii – 
numai ca să nu trebuiască a vorbi ceva şi despre mine, ca urmaşul 
lui în parohie! Mai de multe ori mi-a fost dat să cunosc răceala cu 
care P.S. Sa a primit lucrurile mele literare, de ex. memoriul din 
1929 care i s-a făcut Nunţiului2 – la cererea acestuia – asupra 
activităţii mele, pe care l-a retuşat în aşa fel ca să spună cât mai 
puţin. La lucrarea „Desenul în Instrucţia Catehetică” nu a voit să 
pună numele său sub aprobare, ci l-a pus vicarul, care mi-a spus că 

                                                 
1 Ioan Pataki (1873 - ?), preot greco-catolic, a oficiat în diferite parohii – 
Lunca Cernei Inferioare, Coroeşteni şi Vulcan. 
2 Nunţiul apostolic din România la acea dată era Angelo Maria Dolci, 
rezident în România între anii 1923 -1933. 
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ar fi strigat: „Nu vreau să ştiu de omul acesta! Ce? Să zică că el le 
face pe toate?” (Era atunci între noi o mică supărare). 

Noul canonic s-a prezentat bine. Vorbirea din biserică a 
fost frumoasă, dar şi cu anumite ascuţişuri. O să vedem cum o 
să răspundă aşteptărilor episcopului, care-şi închipuie că va 
avea în el mâna-dreaptă, îl va face vicar, prepozit; sunt amân-
doi doctori de Roma. Înainte de alegere, îi spunea lui Muntean: 
„Mie îmi trebuie aici un om învăţat, uite, eu trebuie să fac de 
toate” (răspuns la proiectul de drept canonic, pe care episcopul 
şi l-a rezervat lui). Eu mai demult mi-am spus părerea asupra 
lui Marianescu, nu că nu ar fi  bun de canonic, ci că nu e ceea 
ce acum ne trebuie. M-a înţeles rău, cum văd dintr-o ieşire co-
misă după aceea în faţa lui Ioniţă Pop1 (care solicita Cugirul lui 
Marianescu): că eu nu aş fi pentru alegerea lui ca să nu mai fie 
aici încă unul cu ascendent ştiinţific... 

Ieri, la 30 Iulie, au plecat Mili cu Nica şi Pius la Odor-
hei, Lulu la Vulcan. Lulu a avut săptămâna asta puţină spută 
roşie. De două ori l-a examinat medicul. I-a dat calciu, i-a im-
pus linişte. Doamne fereşte, să nu fie o nouă suferinţă pentru el 
după cât a suferit până acum şi câtă durere de inimă am avut! 

3 August.  Azi a venit aici, împreună cu provincialul ie-
zuiţilor din Polonia, fratele Gheorghe Fireza, noviţ la Satu 
Mare. A trimis pe Ziurel la mine să-mi spună să merg la epis-
copie. Am mers şi am stat la cină. Superiorul, un om drăguţ de 
tot, născut conte polonez, abia dacă are 44 de ani. 

Gheorghe a slăbit, dar sufleteşte e foarte bine dispus, 
spune că pe 15 Septembrie va fi la Roma, unde va face a treia 
probă timp de zece luni. Până atunci îşi prelungeşte concediul. 
Faţă de mine s-a arătat foarte afectuos. 

Învăţătorul Alexandru Mesaros din Târgu Mureş, pe 
care-l cunosc numai din scris - de când tipăream Calea Vieţii –, 
mi-a trimis nu demult un bidon cu 10 kg cu miere. I-am mulţu-

                                                 
1 Ioniţă Pop, preot în Ohaba Forgaci, protopopiatul Lugojului, jud.Timiş, 
viitor canonic. 
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mit şi acum îmi răspunde. Între altele, ca să-mi dovedească 
cum mă cunoaşte poporul, scrie: 

„M-am mirat mult, când în sala poştei un om de rând – 
văzând adresa pe pachet – mă întreabă: –Nu este acesta scrii-
torul cel mare, care a scris atâtea cărţi frumoase şi folositoare? 

– Ba da, dar de unde îl cunoşti? 
– Am cetit şi eu cărţi multe scrise de dânsul. 
 „Activitatea D-voastră în domeniul literaturii biseri-

ceşti, în domeniul pastoraţiei şi pe teren social este aproape su-
praomenească.” Cam mult ce spune, dar absolut dezinteresat, 
căci nici nu ne-am văzut personal. 

„Eu te aşez în rând cu Episcopul Lugojului şi cu Mitro-
politul Blajului...” Iată cum cei mici ştiu să spună vorbe bune 
despre ceea ce  la alţii provoacă numai invidie. 

Ieri am fost la bietul Bran1. De 10 zile a sosit acasă de 
la Avrig, unde a fost la cură de apă rece, are reumatism mus-
cular. Şi, singur în pat, dorea să mă vadă, dar nu putea să mă 
avizeze, până ce ieri am întâlnit pe Marghit néni. Bietul Bran, 
cu cât foc m-a sărutat! Poate era puţin cam exaltat – stă toată 
ziua închis, cu fereştrele astupate. Trebuie să meargă la baie cu 
apă fierbinte şi nu merge numai dacă şi eu merg, nu numai să-l 
duc, dar şi să stau cu el. Îmi spune că altfel se teme de plic-
tiseală şi-şi caută distracţii. Îmi descoperă toate tainele sufle-
tului şi-n grija mea vrea să lase toate treburile lui, chiar şi cele 
financiare! Ce face viaţa celibatară! 

20 August. Demult n-am ajuns să mai scriu aici. În 5 
August, la amiază, am plecat cu P.S. Sa şi cu prim-notarul Raţiu2 
la Mănăstirea Plosca, unde în 6 a fost liturghie pontificală. De 
acolo am mers la Silvaşul de Jos3 – ne-a dus Mărilă cu trăsura –, 
unde am şi dormit. În 7 dimineaţa, fiind duminică, am mers cu 

                                                 
1 Felician Bran, arhidiacon, profesor de teologie la Lugoj.  
2 La data consemnării Iuliu Raţiu era prim notar în cadrul Cancelariei 
Diecezane. 
3 Parohie greco-catolică în protopopiatul Haţegului, jud. Hunedoara 
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maşina la Râu de Mori1, unde am făcut liturghie, apoi am plecat 
tot cu maşina şi, la amiază, am fost la Gura Zlata. Acolo aşteptau 
deja – conform programului – Lici şi Pius, veniţi ambii pe jos de 
la Ostrov. (Lici a venit direct de la Bucureşti, Pius de la Odorhei, 
ambii s-au întîlnit în tren la Sighişoara). Am prânzit la Gura Zlata, 
ne-am luat bagajul în spate şi am mers în aceeaşi zi la Gura 
Apelor, ca în ziua următoare să traversăm munţii spre Câmpul lui 
Neag. O ploaie însă, care a început de seara şi a ţinut toată ziua 
următoare, ne-a oprit luni la Gura Apelor. În societate se afla şi 
Danciu de la Haţeg, iar pe Ziurel l-am trimis de la Haţeg cu trenul 
la Lupeni2 să ne aştepte cu hainele cu care ne vom reîntoarce. 

Dimineaţa, în 9 August, am plecat de la Gura Apelor, am 
mers pe Râul Mare în sus până la Lunca Berhinei, de acolo am 
luat-o pe Paltinu în sus, am trecut la Soarbele, la izvorul Jiului, am 
mers la izvorul Cernei, unde se despart apele, am coborât apoi în 
Valea Jiului şi am mers la Câmpul Şielului, unde este o casă de 
turişti. Din cauza întârzierii nu ne mai aşteptau, deşi venise acolo 
directorul şcolar de la Tismana, a cărui soţie se afla aci la aer, 
împreună cu mai mulţi intelectuali. Imediat doamnele ne-au făcut 
o cină şi ne-am culcat. A doua zi, miercuri, 10 August, am luat-o 
la vale, am vizitat la „dâlma cu brazi” o peşteră nu demult 
descoperită, lungă de 146 m. Urcuşul a fost foarte greu. Am venit 
apoi la Câmpul lui Neag, unde am luat masa şi, cam pe la 6 seara, 
am plecat la Lupeni cu trăsurile. 

La Câmp am aranjat cum să fie găzduit Lulu. De la 
Lupeni, am plecat imediat cu copiii la Vulcan, unde am sosit pe 
la 11 seara. Cât a fost Lulu de bucuros! La 2 dimineaţa eu am 
venit la Lugoj, Lici şi Pius au rămas să mai stea la Vulcan, iar 
Lulu urma să meargă la Câmp. 

În 13 August am plecat la Radna, unde am sosit seara. 
În 14-15 a fost pelerinajul acolo. În 16 după-amiază a sosit Mili 
cu Nica de la Odorhei. În aceeaşi zi, seara, am început exerciţi-

                                                 
1 Parohie greco-catolică în protopopiatul Ulpia Traiana, jud. Hunedoara. 
2 Parohie greco-catolică în protopopiatul Jiului, jud. Hunedoara. 
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ile spirituale, conduse de P.S.Sa Episcopul. Azi s-au terminat. 
După încheierea lor am avut Adunarea Generală a Reuniunii de 
Misiuni, în discursul de deschidere am salutat pe P.S. Sa 
Episcopul la împlinirea celor 50 de ani de viaţă şi 10 ani de 
episcopie, predându-i un mic cadou şi punându-i în vedere câte 
o sfântă Liturghie din partea fiecărui preot. A răspuns emoţio-
nat şi elogios la adresa mea, dorindu-mi să merg mai departe pe 
căile misionarismului, cum merg pe căile munţilor cu P.S. Sa. 

Am fost la masă cu P.S. Sa, fiind dată în onoarea unor 
oaspeţi: prefectul Băran1 din Timişoara, Olariu din Lugoj2, pre-
şedintele comitetului de revizuire din Timiş, Ivanovici, fostul 
subprefect Ciupe. A luat parte şi Gh. Dănilă3,  episcop la Bu-
cureşti, şi canonicul N. Muntean din Timişoara. 

22 August. Ieri am fost invitat la masă la P.S. Sa, împre-
ună cu părintele Leandru, ca încheiere a exerciţiilor spirituale. 

După-amiază am fost la Bran. De trei săptămâni zace în 
întunericul camerei. Acum e ceva mai bine. Am povestit multe. 
Spunea despre episcopul Pavel4 că în tinereţe, ca vicar la Si-
ghet, a fost un om de lume, având relaţii cu o actriţă. S-a 
schimbat apoi total, devenind un om modest şi închis. Cât des-
pre episcopul Oltean5, ce bonvivant a fost, nici să nu mai vor-

                                                 
1 Coriolan Băran (1896 – 1979), dr. în drept, avocat şi om politic, membru 
al P.N.Ţ.,  ales deputat în 1928 pe lista acestu partid şi în 1937 pe lista 
P.N.L. – Constantin Brătianu. Primar al Timişoarei şi ulterior prefect al 
judeţului Timiş-Torontal (1932 – 1933), a depus o activitate susţinută în 
cadrul Astrei bănăţene şi  Institutul Social Banat-Crişana. 
2 Titus Olariu, avocat lugojan, membru al P.N.Ţ., ales deputat în anul 1928. 
3 Gheorghe Dănilă (1887 – 1950), preot militar, paroh în Bucureşti, din 
1932 canonic la Blaj şi rector al Academiei teologice din anul 1945. 
Expresia de „episcop la Bucureşti”, a fost probabil folosită pentru a suplini 
lipsa unui episcop pentru greco-catolicii din Vechiul Regat. 
4 Mihail Pavel (1827 -1902), episcop de Gherla (1872 – 1879), ulterior de 
Oradea Mare. 
5 Ioan Olteanu (1839 -1877), episcop de Lugoj (1870-1874), ulterior de 
Oradea Mare. 
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bim. Episcopul Szabo1 de la Gherla, un mare iezuit, a trăit şi el 
foarte bine în tinereţe. O domnişoară s-a spânzurat chiar la fe-
reastra lui. Probabil a ajuns episcop cu bani, căci ministrul de 
culte de atunci, Trefort2, era pururea în jenă financiară.  

Azi ne scrie Lici cu Pius de la Haţeg, unde e şi Stela3. Au 
mers pe jos de la Vulcan, ca încheiere a excursiei de pe munţi. 

Dr. Tóth Tihamér4 de la Budapesta îmi scrie să-i găsesc 
pe cineva care i-ar traduce lucrările în româneşte. I-am scris 
părintelui Dăian. 

12 Septembrie. Astă-noapte am sosit acasă dintr-o că-
lătorie de opt zile. Pe 6 crt. era să fie dezbaterea procesului Dă-
ianu la Blaj, proces în care eu sunt apărător. Am plecat în 4 la 
amiază, în 5 dimineaţa am fost la Odorhei, unde am vizitat pe 
cumătrul Camil Nicoară, fratele lui Mili. În 6 dimineaţa am 
sosit la Blaj, dar dezbaterea nu s-a ţinut. Am impresia că toţi 
sunt pentru achitare, ceea ce nici nu se poate altcum. Am stat 
de vorbă mai mult cu Bălan, Roşianu şi Tătar5. Acesta din ur-
mă mi-a descoperit, ca şi în rândul trecut la Oradea, cum starea 
Mitropolitului e cât se poate de jalnică şi cum acesta nu mai 
vrea să abdice, aşa cum era dispus acum doi ani. Zice: Ce va fi 
de biserica noastră, dacă nu va mai fi el? Ar vrea de succesor 
pe un blăjan. Mult se bate Hossu, despre Frenţiu nici vorbă. Pe 

                                                 
1 Ioan  Szabo (1879 – 1911), episcop de Gherla. 
2 Ágoston Trefort (1817 – 1888), om politic, publicist, ministru Comerţului 
şi ulterior al Culturii (1872 -1885), cunoscut prin tendinţele de maghiarizare 
a învăţământului românesc prin cele două legi Trefort din 1879 şi 1883. 
3 Stela Simonetti (28. XII. 1913 - 16. IV. 1974), viitoarea cântăreaţă de 
operă de la Cluj. 
4 Tóth Tihamér (1889 – 1939), absolvent de teologie, profesor universitar, 
scriitor bisericesc, episcop.  
5  Autorul se afla în bune relaţii cu o parte din clericii Blajului în majoritate 
profesori şi canonici, printre ei numărându-se Ioan Bălan (1880 – 1959), 
canonic mitropolitan, rector al Academiei de teologie din Blaj, din 1936 
episcop de Lugoj, Ştefan Roşianu (1876-1937), profesor la Seminarul şi 
Institutul pedagogic din Blaj, şi Augustin Tătar, la acea dată rectorul 
Academiei teologice din Blaj. 
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Nicolescu îl ţine de copilăros. Pe Rusu l-ar vrea cei de la 
Unirea, precum văd. Pe Augustin Popa1 îl pierdem din cler, va 
trece pe carieră civilă, are mari succese în politică. De Neda2 s-
au săturat blăjenii şi Tătar promite să-l dea afară de la seminar. 

La Nădlac a fost o serbare frumoasă. Tot aşa la Borsig 
cu sfinţirea bisericii. 

La Odorhei am mers la gară să dau o scrisoare la trenul 
de amiază. Mă strigă şeful gării. Îl privesc: e unul care a fost 
înainte la Ilia (Zaharie Matcău). Îl întreb: „Dumneata cum ai 
ajuns aici?”. Îmi spune: „ Pentru Sfânta Cruce...” Văzându-mă 
nedumerit, mă duce în birou şi-mi povesteşte cum la Ilia, din 
colecta lui, s-a ridicat o cruce frumoasă în piaţă. Când a fost 
gata, prota neunit nu a voit să o sfinţească pe motivul că nu e 
pus numele mitropolitului Bălan3 pe ea. Au recurs la Mitropo-
lit, arătând că nu i-au pus numele pentru că donatorii la colectă 
au fost de mai multe religii şi ar fi trebuit să pună numele tutu-
ror şefilor religioşi ai donatorilor, ceea ce ei au evitat. Mitro-
politul a ordonat sfinţirea crucii. Atunci, alt bucluc. La banchet 
s-a ridicat preotul romano-catolic să vorbească şi el. Cum nu 
ştia bine româneşte, s-a folosit în parte de limba maghiară. Un 
ceferist de pe la Mehedinţi a strigat să meargă în Ungaria. Fiind 
beat, abia l-au putut potoli şi l-au dat afară. De aci acuza că el, 
şeful, ar fi perturbat fără tact sărbătoarea. A fost transferat la 
Odorhei şi pedepsit cu dojană. 

Îmi mai povesteşte acest şef de gară isprăvile lui din 1919. 
Era la Arad, sub ocupaţia franceză, şi era un singur ofiţer român 
de legătură. Când s-a constituit guvernul maghiar antibolşevic, 

                                                 
1 Augustin Popa (1893 – 1974), dr. în teologie, profesor la Academia teolo-
gică din Blaj, redactor şi director al „Unirii”, director al revistei „Cultura 
Creştină”. Autorul jurnalului se referă probabil la implicarea în politică a lui 
Augustin Popa, membru al P.N.Ţ. şi deputat. 
2 Dumitru Neda (1893 – 1956), profesor de teologie la Academia teologică 
din Blaj, jurnalist, arestat de comunişti, a fost internat la Sighet. 
3 Se face referire la Nicolae Bălan (1882 – 1955), mitropolit ortodox al 
Ardealului din anul 1920. 
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Andrassy, el a reţinut vagonul lor în drum spre Seghedin, la Mărul 
Roşu (Mezöhegyes). La reîntoarcerea prin Arad, francezii au voit 
să-i îndrume spre Timişoara, la sârbi, el cu propriul său corp a 
ţinut acul până a trecut trenul spre Ardeal şi i-au dus la lagărul din 
Braşov, de unde au fost eliberaţi. A ajuns din cauza aceasta în 
conflict cu ofiţerul român, iar francezii erau să-l deţină cu trupele 
coloniale. A fost trimis apoi la Conop, staţia lui Cicio-Pop. 
Voluntarii ardeleni s-au răzvrătit la Tisa. În contra lor au fost 
trimise regimentele care aveau să ocupe Banatul de la sârbi: din 
această cauză, întârziind două zile, au rămas sârbii stăpâni pe o 
parte a Banatului. (De fapt îmi aduc aminte şi eu că, la 1919, 
vameşul care venise la Comloş mi-a spus că are ordin să se mute 
la Zenta, de cum se va împinge frontiera – vezi şi nota din 17 
Ianuarie 1938). 

I s-a dat ordin să facă se deraieze trenul ce ducea pe răz-
vrătiţi în Ardeal. El s-a executat aşa că, în afara gării, a demontat 
două şine. Maşina a trecut, dar n-a deraiat. Vagoanele s-au făcut 
piramidă. Morţi nu au fost, numai răniţi. S-au format atunci, între 
soldaţi, două partide: unul al celor credincioşi, altul al celor ce 
persistau în răzvrătire. Pe aceştia din urmă i-au dezarmat cei cre-
dincioşi. Inspectorul Ispravnic l-a dojenit că a făcut deraierea în 
câmp. Dar i-au dat pace. Mi-a citit acestea şi multe altele dintr-un 
memoriu pe care l-a adresat M.S. Regelui şi a cerut audienţă ca 
să-l predea. Vrea să i se facă şi lui dreptate. Să-l facă şef de gară 
în Arad. I-am spus că deocamdată să nu fie necăjit pentru Odor-
hei, e mai bine ca la Ilia. Apoi am văzut că are şi ceva decoraţii. 
Pe de altă parte, el a fost impiegat inferior şi s-ar sui mai sus decât 
i se cuvine. 

Tot la Odorhei, trecând pe la primărie să-mi vizez biletul 
de băi, am văzut pe primarul de acolo, Dr. Reti Imre, fost preot, a-
cum deputat, şef al partidului maghiar Gazdaszövetség. Mi-a vor-
bit de planurile lui de organizare, mi-a cerut părerea cu privire la 
Banat şi mi-a pus în vedere că, dacă vine la Lugoj, mă cercetează. 
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La Blaj am întâlnit pe protopopul Togan1 de la Sibiu, 
care m-a întrebat dacă P.S. Nicolescu ar primi să fie preşedin-
tele Astrei, fiindcă s-a discutat această idee chiar în cercurile 
ortodoxe din Sibiu. De la Cluj nu vor să aleagă pe nimeni, se 
tem că ar putea  lucra pentru transferarea Astrei la Cluj. E vor-
ba şi de tradiţia ca să fie iarăşi un unit, alternativ. I-am spus că 
P.S. Sa primeşte, dar să nu-l expună la riscuri şi frământări 
electorale. Mi-a spus că şi ei înţeleg aşa, să fie cu aclamaţie. 
Totul depinde de comisia de candidare. 

Între blăjeni n-am găsit mare însufleţire pentru candidatura 
P.S. Sale. Roşianu spune pe faţă: Astra e pe sfârşite, pentru ce să o 
înmormânteze un episcop unit? Ceilalţi stau pe gânduri: Ce va zice 
guvernul? L-ar alege pe Iuliu Moldovan2 ca recompensă că nu l-au 
făcut nimic, dar el nu are nici o suprafaţă literară. Cu toate acestea, 
blăjenii nu ştiu cum s-ar desolidariza de guvern... (Aici observ că 
P.S. Sa e de acord să fie ales şi pentru aceea ne-a chemat pe mine şi 
pe Muntean să-l însoţim la Deva, la Adunarea Generală). 

De la Blaj am trecut de două ori prin Arad, mergând spre 
Nădlac şi reîntors de acolo. Am aşteptat pe P.S. Sa şi am mers la 
Bresig (vezi „Raport” în Sionul Românesc). La Herlo am observat 
tot mai pronunţat tendinţa de strânsă familiaritate. Tot el ar dori să 
fie succesorul lui Iosif Popa, dacă acesta ar ajunge canonic. Dar 
succesorul lui Popa are să fie Victor Pop din Şeitin, care anume 
mi-a cerut să-l sprijin, are 8 copii, toţi de şcoală. E şi cel mai 
harnic şi cinstit dintre toţi câţi ar putea veni în combinaţie. Am 
vorbit chiar cu P.S. Sa la Birsig despre acest lucru. Bineînţeles 
proximul canonic are să fie Crişan3, ca să scape Haţegul de el. 

                                                 
1 Nicolae Togan (1859 – 1935), paroh şi protopop greco-catolic al Sibiului. 
Membru ordinar în Comitetul Central al Astrei. 
2 Iuliu Moldovan ( 1882 – 1966), medic, profesor la Facultatea de medicină 
din Cluj, ales preşedinte al Astrei (1932 – 1947).  
3 Teofan Crişan, preot greco-catolic, viitor canonic. 
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La Nădlac m-am găsit într-o caldă şi nefăţărită1 
prietenie, ce atât de rar găseşte omul. Nu mai puţin m-am simţit 
bine la Bocsig. Am fost găzduit şi acum în palatul Karagheor-
ghevici, cumpărat de comună pentru şcoală şi locuinţa învăţă-
torului-director. (Numele: Furdui, originar de la Brad). 

Am venit de la Bocsig la Lugoj, duminică seara, P.S. 
Sa, eu, Zasloţi şi Purcar cu maşina acestuia. 

15 Septembrie.  Bran, care e tot bolnav în pat, mi-a vorbit 
iarăşi de trecut. Ce afaceri oribile au făcut cu liturghiile primite 
din străinătate: Vasile Lucaciu2, Ion Baiu, Nicolae Fekete-Negru-
ţiu3. Acesta din urmă îşi cumpărase o stradă întreagă la Gherla pe 
banii de pe liturghii, încât atunci când au venit călugării din Ger-
mania, care îi dăduseră liturghiile, plângeau văzând ce s-a ales de 
banii lor. Pe Lucaciu, episcopul Szabo l-a condamnat, dar a mers 
la Roma şi, folosindu-se de legăturile ce le are, a fost achitat. Tot 
mai clar mi se prezintă icoana acelui erou al neamului care a fost 
Vasile Lucaciu: un teatralist ordinar, care a mâncat foarte mulţi 
bani de la partidul naţional (bani primiţi din România. Lui Gheor-
ghe Munteanu vicarul Timişoarei i-a spus Emil Ungureanu4 că 
doi au fost cei care l-au costat multe parale pe partidul naţional în 
trecut: V. Branişte5 şi V. Lucaciu!) Şi a mai exploatat şi biserica 
cu cele sfinte, în direcţie materială!... 

                                                 
1 sinceră  
2 Vasile Lucaciu (1852 – 1922), preot greco-catolic, supranumit „leul de la 
Siseşti”, după localitatea în care a păstorit. Luptător pentru drepturi pe sea-
ma românilor din monarhia austro-ungară, semnatar al Memorandumului, a 
fost ales deputat în Parlamentul din Budapesta şi după Unire în primul 
Parlament al României Mari. 
3 Nicolae Fekete Negruţiu, redactor şi editor a numeroase publicaţii apărute 
la Gherla. 
4 Este vorba de Emanuil (Emanoil) Ungureanu (1845 – 1929), avocat bă-
năţean, om de cultură şi luptător pentru afirmarea naţională a românilor 
bănăţeni. Membru al P.N.R. 
5 Valeriu Branişte (1869 – 1928), publicist şi om politic, cea mai mare parte 
a vieţii şi-o petrece la Lugoj ca redactor al ziarului „Drapelul” (1901-1920). 
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25 Septembrie. Aseară am venit de la Bucureşti, unde 
am fost să aranjez chestiunea cu cooperativa. Am dus un me-
moriu la Banca Centrală Cooperativă, în care am cerut să se 
sisteze urmărirea noastră şi să se urmărească adevăraţii vino-
vaţi. Fratele D. Manu1, care e comisarul guvernului pe lângă 
acea bancă, a fost cât se poate de amabil. A venit cu mine şi am 
vorbit acolo. Am fost şi la Dr. Banciu, care e membru în con-
siliu şi reprezentantul Ministerului Finanţelor. 

La nivelul instrucţiunii am căutat la domnul Kiriţescu2 
hârtia ca dovadă că am trimis-o la guvernul turc în chestiunea 
lui Lici. E o scrisoare bine concepută şi domnul Kiriţescu îmi 
spunea că ideea era chiar a lui, dar sub Iorga nu se putea face 
nimic, fiind acesta contra ei. Acum şi-a însuşit-o Gusti3.   

29 Septembrie. Azi am sosit de la Blaj, unde am asistat 
ca apărător la dezbaterea procesului Dr. Dăianu, acuzat de ho-
mosexualism. A fost o luptă şi dezbatere temeinică, cu trei şe-
dinţe lungi, iar pronunţarea sentinţei s-a amânat pe marţea vii-
toare. În ceea ce mă priveşte, cred că am reuşit să dovedesc că 
acuzele nu sunt dovedite, având de a face numai cu denunţuri, 
nu şi cu martori. Că ele au intrat în prescriptium,4 iar denunţu-
rile celor doi copii au fost examinate de instanţa civilă şi refu-
zate pentru insuficienţa probelor. 

                                                                                                        
Membru al P.N.R., după unire a fost numit şef al Resortului Cultelor din 
Consiliul Dirigent. Membru de onoare al Academiei Române. 
1 Dumitru Man, profesor universitar la Academia de teologie Greco-catolică din 
Cluj, arestat în 1948 a fost închis la Gherla, Sighet şi ulterior Aiud, unde a şi 
murit. 
2Constantin Kiriţescu ( 1876 – 1965 ), om de ştiinţă – dr. în ştiinţele naturii, 
publicist, prozator, memorialist, istoric, funcţionar ministerial în mai multe 
guverne. Kiriţescu  face referire la guvernul condus de Nicolae Iorga (18 
aprilie 1931 – 6 iunie 1932). 
3 Dimitrie Gusti (1880-1955), profesor universitar, sociolog, întemeietorul 
Şcolii sociologice româneşti. Ministru al Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor  în 
guvernele P.N.Ţ., prezidate de Vaida-Voievod şi Iuliu Maniu, în perioada 
anilor 1932 – 1933. 
4 Prescripţie (lat.) (n. trad.) 
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Duminică, 25 Septembrie, a fost la noi Petru Groza1 cu fa-
milia. Deja înainte îmi scrisese Otto2 din Timişoara că Petru ar 
dori să ne întâlnim noi trei, plus Törés, la o consfătuire de mare 
importanţă. Data la care mi-a cerut Roth să mergem la Deva nu 
mi-a convenit. A pus alta, pe care, la fel, nu am putut-o accepta. 
Într-aceea s-a hotărât Petru să vină la noi, dinspre Timişoara. 

Pe lângă caracterul familiar al vizitei, aş fi dorit să aflu 
şi scopul serios al întrevederii proiectate. Nu se putea discuta 
prea mult în familie, ba mi se pare că Petru bate în retragere: 
spune că Roth a iniţiat întâlnirea şi că ar fi vorba de o nouă 
orientare politică, pe bază economică. Asta, fiindcă el întot-
deauna a prevăzut evenimentele cu mult înainte şi fiindcă stăm 
în faţa unor radicale schimbări: sfârşitul burgheziei, zicea el, al 
capitalismului omnipotent, ziceam eu. Nimic precis. 

Am constatat că Petru, de fapt, îşi dă seama de o even-
tuală răsturnare a burgheziei, îşi creşte copiii în această direc-
ţie, dar altfel tot burghez va fi. Şi ce-l doare e că i s-a imobili-
zat capitalul în bănci şi s-a produs grozava criză. Încolo, mi-a 
spus-o şi el, a fost acuzat şi anchetat în regulă pentru bolşe-
vism, dar marii conducători ai comuniştilor din străinătate, ca 
Henri Barbusse3, îi trimit ilustrate şi dedicaţii. 

4 Octombrie. Am fost cu P.S. Sa la Deva, la Congresul 
General al Astrei. Aranjarea a reuşit slab, iar alegerea preşedin-
telui a fost după dorinţa guvernului: Iuliu Moldovan. Ţin să fi-
xez aici istoricul acestei chestiuni, ca să ştie posteritatea cum  

                                                 
1 Nicolae Brînzeu a fost coleg de şcoală cu Dr. Petru Groza la liceul ma-
ghiar „Kun” de la Orăştie, între anii 1885-1903.  Petru Groza (1884-1958) a 
fost ministru al Nationalităţilor Conlocuitoare în guvernul lui Averescu 
(1920-1921 şi 1926-1927), prim-ministru al României în guvernul comunist 
(1947-1952) şi preşedintele Marii Adunări Naţionale (1952-1958). 
2 Otto Roth a fost un alt coleg de la Orăştie, implicat în politica interbelică 
bănăţeană – vezi Nicolae Brînzeu, Memoriile unui preot bătrîn, Ed. Mari-
neasa, Timişoara, 2008, pp. 98-101. 
3Henri Barbusse (1873 – 1935), scriitor francez, membru al partidului 
Comunist Francez. 
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s-a zădărnicit alegerea episcopului Nicolescu ca preşedinte al 
Astrei. 

Deja în 1930, la Congresul Astrei din Caransebeş, când de 
fapt se lucra pentru realegerea lui Goldiş, s-a pretins că ar trebui 
ales un unit conform dorinţei Regelui şi că acela ar urma să fie 
episcopul nostru. Am primit însărcinarea să telefonez numaidecât 
la Lugoj, dacă ar fi necesar. Fireşte, nu a fost actuală chestiunea. 

Acum, pe la începutul lui Septembrie, vorbind cu episco-
pul, am înţeles că iarăşi e vorba de alegerea unui unit şi de can-
didarea lui, pe care ar primi-o, dacă nu se cere să stea la Sibiu. 
Peste câteva zile – în 6 Septembrie – întâlnesc la Blaj pe părintele 
protopop Togan, vicepreşedintele Astrei, care îmi spune că şi 
ortodocşii din Sibiu s-au fixat asupra candidaturii episcopului 
nostru. Guvernul, spunea el, ar vrea pe Iuliu Moldovan ca 
recompensă pentru că nu l-a făcut ministru, dar acela nu are 
suprafaţă literară, iar dintre cei de la Cluj nu pot alege pe nimeni, 
ca nu cumva să transfere sediul la Cluj. În plus unii dintre ei  – ca 
Iuliu Haţiegan1 – s-au făcut odioşi prin polemicile ziaristice 
purtate contra Sibiului. L-am asigurat că P.S. Nicolescu primeşte, 
decât că nu trebuie expus riscurilor şi frământărilor electorale, faţă 
de care el mi-a dat iarăşi toate asigurările. I-am raportat 
episcopului, care a luat act de acestea. 

În 27 Septembrie, fiind la Blaj, îmi spune Gutenberg: „Ieri 
a fost aici o delegaţie de la Sibiu: Ţeposu2, Petrescu3 şi Isarcu în 
chestiunea preşedintelui Astrei.” Am spus că lasă Blajului să 
desemneze pe care unit l-ar vrea şi că, de la Bucureşti, li s-a 
comunicat refuzul P.S. Nicolescu de a candida. Am luat pe rând 

                                                 
1 Probabil este vorba de medicul şi profesorul Iuliu Haţegan (1885 – 1959), 
puternic implicat în activitatea ASTREI. 
2 Silviu Ţeposu, profesor de filologie şi istorie la Sibiu, vicepreşedinte al 
Astrei în perioada interbelică. 
3 Horia Petra Petrescu (1884 – 1962), prozator, gazetar, traducător, a 
îndeplinit mai multe funcţii în conducerea Astrei. 
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cine ar fi potrivit: Agârbiceanu1, Lupean şi alţii (candidaturi 
imposibile. La fel îmi scrie Ciplea de la Cluj: „Unii agrişti de aici 
vorbesc de alegerea ta ca preşedinte al Agru-lui...) – până când am 
ajuns la concluzia că singurul candidat potrivit e Iuliu Moldovan. 
Am spus că asta e o intrigă proastă, pentru că episcopul Nicolescu 
nu a spus nimănui că el nu primeşte, din contră: iată ce am vorbit 
cu Togan. În zadar... mai vorbindu-se tot atunci, la Blaj, despre 
preşedenţia Astrei, unii erau de părere că nu e pentru episcop, alţii 
că şi aşa Astra e sortită pieirii, nimeni nu era însă făţiş pentru 
Nicolescu. Macaveiu a spus: „Vom vedea la Bucureşti.”  

Acum, în preajma Congresului, s-a dat deja prin ziare 
alegerea lui Iuliu Moldovan ca fapt pozitiv. În drum spre Deva, 
episcopul ne-a rugat să primim cu toţii candidatura lui Moldo-
van. Opunându-mă eu, a spus că cu atât mai puţin putem face 
ceva, ca nu cumva să se creadă că el ne-a pus la cale. La Deva, 
raportorul comisiei de candidare a fost popa Buracu2. El mi-a 
spus: „Maniu3 le-a comunicat că dorinţa partidului e să fie 
Moldovan şi va fi Moldovan.” Agârbiceanu mi-a spus că pe el, 
în August, l-a chemat Maniu şi l-a întrebat dacă vrea să fie el 
preşedinte, ceea ce el a refuzat, recomandând pe Iuliu Haţie-
gan, care a refuzat şi el... 

Astfel toată treaba la Deva a reuşit slab de tot: expoziţie 
modestă, conduct etnografic slab, conferinţa lui Dragomir reţi-
nută, seara la conferinţa episcopului gălăgie, după aceea la con-
cert scandal din cauză că nu s-a jucat şi opereta din program. 

                                                 
1 Ion Agârbiceanu (1882 – 1963), preot greco-catolic, canonic, protopop, 
scriitor, om politic, membru titular al Academiei Române. 
2 Iosif Coriolan Buracu (1888 – 1964), preot militar în armata austro-
ungară, protopop în Caransebeş. După Unire membru al P.N.Ţ. , deputat de 
Caraş (1928 – 1931). 
3 Iuliu Maniu (1873 – 1953), jurist şi om politic, figură marcantă a mişcării 
naţionale din Transilvania şi ulterior a vieţii politice româneşti din perioada 
interbelică. Preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc între anii 1926 – 
1933 şi 1937 -1947, de mai multe ori prim-ministru al României. Arestat de 
comunişti, a murit în închisoarea de la Sighet. 
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Agârbiceanu mi-a spus că a revenit la Partidul Naţional-
Ţărănesc. A făcut-o după alegeri, ca să nu-i facă lui Goga difi-
cultăţi la alegeri. Dar a ajuns la convingerea că noi, ardelenii, 
dacă vrem să facem politică, barem 15-20 de ani nu o putem 
face decât în acest partid. La liberali nu se poate decât cu furt 
de urne. Pe Goga l-au avertizat înainte, dacă poate avea deplină 
încredere în Vodă. A mers orbeşte.  

À propos de politică: venind de la Bucureşti în 23 Sep-
tembrie, am călătorit cu Nemoianu. El îmi spunea că, probabil, 
venim la putere cu „georgiştii”1. Avram Imbroane2 va fi proba-
bil şeful „georgiştilor” în Severin, ceea ce ne va crea dificultăţi. 
Nici el, Nemoianu, nu e mulţumit cu politica ce o duce Ţara 
Noastră, aşteaptă să vină şeful să i-o spună. Tot el mi-a spus 
despre Ghibu3 că în 1926-27, când eram la putere, s-a dus la 
Goga şi a cerut bani pentru acţiunea (gazeta) lui din Basarabia, 
spunând că, dacă nu, se împuşcă. I-a dat şapte milioane şi nu 
le-a folosit pentru Basarabia, ci le-a depus la bancă pentru sine. 

Agârbiceanu îmi spunea – ceea ce şi aici auzisem în 
cercurile liberale – că Goga ar fi luat atâtea milioane de la Ar-
getoianu, ba în plus, că ar fi încercat toate şi pe lângă Lupeas-
ca: d-na Goga i-a adus nu ştiu ce cadouri de la Ierusalim etc... 

12 Octombrie. Ieri am fost la Timişoara, în cauza caselor 
d-nei Milutinovici. Am luat cina la Otto Roth, vechiul pretin de 
şcoală, mai puţin de idei. Mi-a spus că, de fapt, el e iniţiatorul în-
tâlnirii cu Groza şi Törés. Anume: întâlnind la Karlsbad pe gene-

                                                 
1 Partizanii liberalului Gheorghe I. Brătianu (1898-1953). 
2 Avram Imbroane (1880 – 1938), diacon, gazetar şi om politic. Iniţial 
membru al Partidului Poporului, apoi al P.N.L., a ocupat funcţia de vicepre-
şedinte şi ulterior preşedinte al organizaţiei Timiş-Torontal a P.N.L. În tim-
pul guvernării liberale dintre anii 1933 – 1937 a fost secretar general în Mi-
nisterul Cultelor (1934 – 1936). 
3 Onisifor Ghibu (1883 – 1972), teolog, pedagog, profesor universitar, gaze-
tar, om politic, autor de lucrări de pedagogie şi istorie bisericească. Adver-
sar al Concordatului cu Sf. Scaun, a demonstrat ilegitimitatea Statului cato-
lic transilvan. 



 68

ralul Văitoianu1, acela i-ar fi spus că românii din vechiul regat 
sunt decepţionaţi că, prin unirea cu Ardealul, în loc de a fi înde-
părtaţi de Balcani, a intrat şi Ardealul, prin elementele ce au jucat 
un rol în Balcani. Vina e a acelor elemente bune, care, fie din co-
moditate, fie din altă pricină, stau la o parte şi lasă jocul celor ne-
trebnici. 

El, Roth, până aci a stat departe de viaţa politică din cauza 
rezervei ce i s-a impus la 1920 de către Văitoianu şi Argetoianu, 
când a fost eliberat din închisoare. Acum, după cele vorbite cu 
Văitoianu, a cerut în scris şi lui Argetoianu să-l dezlege de cuvân-
tul dat. Argetoianu, telegrafic, l-a dezlegat. Astfel are de gând să 
înceapă a acţiona, deocamdată pe cale socială, la Institutul Social 
al Banatului, creat în primăvară de D. Gusti, când a fost la Timi-
şoara. S-a gândit la Petru2, ca om de progres, cu destulă îndrăz-
neală şi cinstit. La Törés, ca omul contrastelor - destul de necăjit - 
care, pe lângă tot şovinismul lui de ungur, pactizează cu partidele 
şi încă cu acela dintre ele care e mai ostil intereselor economice 
ale populaţiei maghiare: cu cel liberal. Şi la mine care, reprezen-
tând o ideologie de dreapta, cu moderaţiunea şi temeinica cum-
pănire a lucrurilor, aş putea fi de folos. 

I-am răspuns: Întrucât mă priveşte, simpatizez cu sociolo-
gia şi bucuros colaborez, dar cu o condiţie: să se facă sociologie şi 
chestii economice fără metafizică. Am arătat care e în această 
privinţă greşeala bolşevismului, am prins chiar o conferinţă pe 
tema deosebirii între comunism şi bolşevism. S-a bucurat mult 
găsind un om care înţelege această deosebire, fiindcă cei mai 
mulţi nu o înţeleg, nici chiar socialiştii. Despre actuala mişcare 
comunistă a spus că e foarte răspândită şi, ca dovadă, mi-a adus 
procesul elevilor şi al profesorilor de la „Eötvös” Collegium, care 

                                                 
1 Arthur Văitoianu (1864 – 1957), militar de carieră, general, în anul 1919 
scurtă vreme prim-ministru. Arestat de comunişti în 1947, a fost întemniţat 
la Sighet şi eliberat în urma amnistiei în anul 1956. 
2 Dr. Petru Groza. 
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chiar acum s-a judecat, şi deţinerea1 celor vreo 150 de participanţi 
la o conferinţă comunistă, întâmplată noaptea trecută la 
Timişoara. Despre Eugen Rozvani2de la Oradea mi-a spus că e 
profesor de drept la Universitatea Moldovenească din Tiraspol. 
După cunoscutele maltratări de care a suferit aici, a trecut în 
Germania, unde medicul legaţiunii bolşevice a constatat că i-au 
rupt toate coastele. A fost primit – după o procedură destul de 
grea – în serviciul sovietelor, a fost trimis mai întâi în regiunea 
climaterică din Caucaz, apoi a fost numit profesor universitar. 

Constat că Otto e destul de bine informat asupra a ceea 
ce se întâmplă în lume. Pare a fi un comunist convins, nu ştiu 
însă dacă în sens bolşevic. Deocamdată se acomodează regimu-
lui burghez, are o bună cancelarie avocaţială, doamna lui are 
atelierul fotografic „Pittoni” din Timişoara. Ambii sunt de ori-
gine evrei, dar el s-a declarat aconfesional (în birou are un ta-
blou cu Hristos de Munkacsy3), copiii şi-i creşte catolici... 

Sunt curios dacă o nouă păşire a lui pe teren politic nu-i va 
aduce noi mizerii, cum începuse în 1930, când abia s-a arătat... 

13 Octombrie. E prima zi în care funcţionez în calitate 
de cassar4 la Cassa Centrală Diecezană după ce am terminat cu 
preluarea ei! O nimica toată. Stai acolo ca să înscrii o poziţie 
pe zi. Cassarul clerului ar avea mai mult de lucru. El s-a mutat 
la cancelaria diecezană pentru a se îndepărta aparenţa că aceste 
două cassierii ar putea fi unificate, cum e la celelalte episcopii 
şi cum pretind eu de atâta vreme! Fireşte, totul trebuie să mear-
gă la noi cum e mai absurd, numai să nu fie cum propun eu! 

21 Octombrie. Azi a fost la Lugoj locotenentul-colonel 
Dr. Boteiu din Arad, vechiul meu prieten şi camarad de şcoală. 

                                                 
1 arestarea  
2 Eugen Rozvani (1878 – 1937), avocat, membru al Partidului Comunist 
Român, adept al aderării fără rezerve la Internaţionala a III- comunistă. 
Arestat după Congresul de constituire al P.C.R. În 1931 s-a stabilit în Rusia. 
3 Michael von Munkacsy (1844-1900), un cunoscut pictor maghiar.  
4 casier  
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L-a adus necazul: e dat la Consiliul de Război pentru calomnie 
de către faimosul Dr. Cucu din Arad, în baza unei scrisori tri-
misă episcopului nostru, iar episcopul a trimis-o protopopului 
din Arad să-l facă atent pe Herlo să nu se amestece în afaceri, 
pentru care era şi el vizat în scrisoare. Herlo a dat o copie au-
tentică doctorului Cucu, care a pârât pe Boteiu, cu toate că 
episcopul i-a derogat dreptul de a face uz de acea scrisoare, 
după ce Dr. Cucu i-a cerut voie şi în scris şi oral. Acum P.S. 
Sa, indignat de procedura lui Herlo, a dat o scrisoare prin care 
pretinde restituirea scrisorii lui Boteiu, iar la Consiliul de 
război a scris că nu se învoieşte să se facă uz de ea. 

Vorba e că în scrisoarea sa Dr. Boteiu a scris episco-
pului despre Maniu, să-i fie ruşine că Mitropolitul din Blaj nu 
are nici o putere asupra lui, că Maniu i-a rupt o scrisoare în faţa 
lui Boteiu. Mi-a mai povestit acesta multe lucruri despre naţio-
nal-ţărănişti – acest blăjean, care atâta ţinea la ei! –, ajungând 
noi ambii la concluzia că ei sunt nenorocirea ţării. 

31 Octombrie. Ieri am fost cu P.S. Sa la Arad la 
sfinţirea clopotelor. A mers bine. 

Sâmbătă, în 29, a plecat Pius la Strasbourg, nu ştiu cum 
a ajuns, că el nu a putut obţine altă valută decât dolari. Dar am 
auzit la Arad, de la părintele Şoproni care l-a întâlnit, că şi-a 
găsit un ortac de drum. Lulu a plecat aseară la Bucureşti şi azi 
(marţi, 1 Noiembrie) am şi primit o carte poştală de la el. 

2 Noiembrie. Citesc în Universul de azi sub titlul „O 
propagandă suspectă”: „Informaţiuni de cele mai sigure ne permit 
să arătăm că pe întreg teritoriul României se organizează cu cea 
mai mare grabă şi cu fonduri străine, o propagandă menită să 
frângă unitatea sufletească a neamului nostru pe chestiunile la 
ordinea zilei. Se pune la cale spre acest scop apariţia neîntârziată 
de reviste şi chiar de ziare. Se plănuiesc conferinţe şi congrese cu 
pretexte umanitariste. Se captează naivitatea tineretului inte-
lectual. Se încearcă ademenirea oamenilor politici... 
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Alegerea ministrului de Externe drept obiectiv aparent 
al campaniilor..., asemănătoare cu aceea contra lui Tache Io-
nescu, nu constituie decât o manevră de tactică. 

În fond, altceva se pregăteşte: distrugerea mijloacelor 
nostre sufleteşti de apărare naţională, pentru a se pregăti mediul 
propice acţiunii ruso-comuniste, cum speră unii, sau sancţiuni 
revizioniste, cum speră alţii...” 

Să nu fie indicaţie de aşa ceva cele însemnate de mine 
mai sus în legătură cu Otto şi Petru? 

8 Noiembrie. Azi am venit acasă de la Timişoara-Arad. 
La Timişoara a avut loc adunarea politică cu Goga. A reuşit 
bine, şeful mi-a acordat atenţie, a fost foarte încântat de toastul 
pe care l-am ţinut la masă. I-am spus că, nu peste mult timp, va 
apărea o lucrare în care se va expune o parte din felul cum s-a 
dezvoltat poetul Octavian Goga. S-a arătat curios că de cine? I-
am spus că un tânăr licenţiat. M-a întrebat: „E bine băiatul?” I-
am răspuns: „Cred că da”.1 

La Arad am fost să prezint în faţa comitetului noul 
regulament al administrării palatelor. La 30 Octombrie P.S. Sa 
a ţinut o scurtă şedinţă cu ei, arătându-le baza principială pe 
care s-a alcătuit acesta. Urma să-l public în amănunte şi să iau 
în seamă eventualele modificări tehnice din partea lor. Când 
colo toţi s-au opus, spunând – cei mai cu minte dintre ei (Vicaş, 
Păscuţiu) – că-l privesc ca impus, dar declină orice răspundere. 
E vorba despre agitaţia făcută pe tema aceasta, mergând până 
la denunţuri la Mitropolie, una scrisă de Măcelar şi două anoni-
me, bătute la maşină, dar ieşite din acelaşi izvor. Acest izvor 
pare a fi fost inspirat de P. Herlo. Mitropolia a trimis denunţu-
rile pur şi simplu la episcop, iar acesta s-a arătat extrem de ner-
vos şi le-a răspuns bruscându-i, ca şi cum Mitropolitul a trimis 
întreg dosarul la episcop, fără alt răspuns. 

                                                 
1 E vorba despre Felician Brînzeu (Lici) şi una dintre lucrările sale, dedicată 
lui Octavian Goga, rămasă  în manuscris.  
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Am impresia că problema a intrat adânc în popor şi 
deocamdată nu se poate face nimic acolo. Ar trebui sancţionat 
Herlo, care e vinovat şi în cazul scrisorii lui Boteiu, pe care nu 
voieşte să o dea din mână. Când a fost şedinţa cu comitetul, 
episcopul i-a spus că o să aibă ac de cojocul lui. Dar atâta tot. 

13 Noiembrie. Azi am fost la P.S. Sa şi i-am recomandat 
să ceară Mitropolitului să dea un răspuns celor de la Arad. A zis 
că el nu face nimic, că i-a cerut să dea răspuns şi totuşi i-au trimis 
lui dosarul. Eu însă cred că aceia au procedat aşa văzând 
nervozitatea P.S. Sale. Şi nu va fi bine. Mi-am rezervat dreptul să 
cer autorizaţie de a putea urmări pe cei cu calomnia că eu şi Iosif 
Popa am fi luat de la Suciu din Semlac 80.000 ca să-l facem popă. 
Dar, sfătuindu-mă cu avocatul Gheleşian, el m-a dezmântat 1. 

Azi a fost dat afară de la curte Tit Todoran pentru un 
conflict cu d-na Raţiu. Procedura urmată a fost cam drastică şi 
mă tem să nu mai fie necazuri din cauza familiei Raţiu la curte. 

15 Noiembrie. Incidentul Todoran a fost aranjat, 
posibil după ce eu le-am arătat lui Raţiu şi Marianescu că nu 
poate fi dat afară din serviciu, numai de la curte. Dar şi asta va 
produce comentarii. Tit rămâne cum a fost. 

30 Noiembrie. N-am luat parte la Congresul Agru-lui 
din 27 crt. Mai mult decât chestiunea cu paralele, am absentat 
ca o demonstraţie pentru felul cum se conduce şi cum se 
aranjază lucrurile. Totul e numai paradă şi mântuială. Trebuie 
sau alt secretar general, sau ca domnul secretar general de 
acuma să fie ocupat în mai puţine direcţii! 

Am căutat să văd pe P.S. Sa pentru a afla cum a decurs 
Congresul. Toate au mers bine, conform programului. A fost 
foarte bună conferinţa doctorului Banciu. Pe P.S. Sa l-au făcut 
cu sila să predice, dar a fost întrucâtva pregătit. Pe viitor vor 
vorbi pe rând episcopii. 

P.S. Sa Rusu a obiecţionat că, nefiind încă introdusă în 
arhidieceză, procesiunea euharistică nu s-ar putea ţine. A învins 
                                                 
1 deconsiliat  
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totuşi părerea contrară, susţinută cu tărie de P.S. Sa Nicolescu şi 
de Valer Pop1. De fapt am auzit că P.S. Sa Rusu n-a aprobat încă 
nici binecuvântarea euharistică. Mare bizantin în acest punct! 

Acum vreo două săptămâni, fiind domnul Danciu de la 
Haţeg pe aici, mi-a descoperit planul iezuiţilor noştri de a cumpă-
ra casa şi moşia unei unguroaice din Pui şi de a deschide o casă 
acolo! Ieri, fiind pe aici Tenzi, soţia preotului I. Pop din Paroşeni, 
mi-a spus că ar fi cumpărat-o. De fapt, când a fost Gheorghe (în 
12 August) pe aici cu provincialul, a trecut şi pe acolo. 

În procesul lui Dăianu, abia la 26 crt. mi-a venit sentin-
ţa pronunţată în 7 Octombrie. Voi face apel, pentru că faptele 
nu sunt dovedite. Încolo, pedeapsa nu ar fi aşa gravă (4 ani 
suspensiune, în care se socotesc cei ai procesului şi pensia se 
dă sub titlul de ajutor graţional!) 

1 Decembrie. Azi mi-a povestit Muntean un lucru ca-
racteristic din trecut: în anul 1895, când a venit episcopul Ra-
du, procesul Ordinariatului cu moştenitorii lui Iova Popovici2 
asupra fundaţiei era la Curia din Pesta, iar judecătorul Mezey 
avizase pe vicarul capitular că sigur vom câştiga. Venind Radu, 
a făcut tranzacţie cu familia Maior, cerându-le o avere însem-
nată. A făcut-o cu concursul lui Boroş şi a fostului prepozit 
Moldovan3. Atât de mult era stăpânit Radu de aceştia, că s-ar fi 
făcut şi o caricatură reprezentând pe episcop, cum Dolfi (fiica 
prepozitului Moldovan, văduva Oltean), îl săpuneşte, Boroş îl 
rade şi Moldovan îl priveşte ca pe Caiafa. 

Radu, la venirea sa, ar fi ordonat să se nimicească do-
sarul numit „Cartea neagră”, în care erau păcatele prepozitului 
Moldovan şi ale altora. 
                                                 
1 Valer Pop, avocat şi om politic, primul preşedinte al AGRU-lui, a deţinut 
această funcţie în perioada 1929 – 1937. Membru al P.N.L. a fost ministru 
al Justiţiei în guvernul Iorga şi ministru secretar de stat în guvernele Tătă-
răscu din anii 1936 – 1937. Arestat de comunişti, a fost întemniţat la Sighet. 
2 Este vorba de fundaţia Iova şi Ecaterina Popovici. 
3 Ştefan Moldovan (1813 – 1900), canonic, prepozit capitular, vicar 
episcopesc, istoric în cadrul Diecezei greco-catolice de Lugoj. 
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Toate bune, am zis eu, dar atunci pentru ce nu ai zis 
nimic atunci, când, într-un vast memoriu, Madincea a expus 
cauza fundaţiei Iova Popovici?... 

Tot mai mult iese la iveală cum oamenii aceştia toţi 
sunt conduşi de mizerabile interese personale, pentru care 
ascund toate potlogăriile şi sunt capabili de toate ticăloşiile! 

8 Decembrie.  Azi P.S. Sa m-a chemat la el. Mi-a spus că 
Marianescu a plecat la Arad să facă anchetă în cauza în care eu i-
am propus (vezi 8 şi 13 Noiembrie). Mi-a cerut să-i dau declaraţie 
cum că eu nu am luat decât cheltuielile pe care le-am spus (3.000 
de lei). Asta, pentru că Iosif Popa ar fi spus cândva lui Marianescu 
cum că şi eu am luat de la palate 12.000 lei. Fireşte, am dat decla-
raţia, rezervându-mi dreptul de a cere satisfacţie pentru calomnie.  

12 Decembrie. Am fost la misiuni la Şeitin. Efect 
foarte mulţumitor. Părintele Victor Pop e un admirabil suflet de 
preot. Constat însă că preoţii noştri anexaţi de la Oradea nu 
sunt deloc încântaţi: nici de ce se întâmplă pe la episcopie, nici 
de protopopul din Arad. 

Marianescu a continuat ancheta, dar n-a terminat-o. 
Întrebând pe P.S. Sa despre cele ce mă privesc pe mine, mi-a 
spus că nu sunt adevărate. 

16 Decembrie. A venit Lulu acasă pe neaşteptate. 
Spune că cineva a făcut intervenţie la ministrul Ardealului, Gh. 
Crişan1, ca Lici să fie numit cancelar la delegaţia de la Ankara. 

31 Decembrie. Au trecut Sărbătorile cu bine. Lici a venit 
în 23 dimineaţa, a stat până în 27 seara. În preseara Crăciunului au 
fost Andrea-eştii la colindat, în ziua primă Dionne-ştii la masă, în 
ziua a treia părintele Leandru, care de sărbători a fost la Chizdia la 
slujbă. Fusesem eu trimis în ultimul moment, dar m-a înlocuit el, 
ca să pot fi cu Lici de sărbători. 

Astă seară o vom avea pe familia Ungur la cină. 
 

                                                 
1 Gheorghe Crişan, secretar responsabil cu problemele ardelene în guvernul 
Maniu (oct.1932 – ian.1933). 
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Anul 1933 
 
 

8 Ianuarie. Am trecut cu bine peste toate sărbătorile. 
La Bobotează, P.S. Sa fiind cam răguşit, nu a servit, am servit 
noi, canonicii, plus Andrea1, Jivanca, Zasloţi. Jivanca s-a făcut 
iarăşi de râs prin conduita lui, când am ieşit la apă. 

După slujbă am vizitat pe P.S. Sa, cu care am mai vor-
bit unele-altele. 

De Sf. Ioan am fost la Boroş şi la Bistriţean. 
Ieri Indreiu, azi familia Andrea la noi. 
La felicitarea trimisă de sărbători, P.S. Sa Rusu răspunde 

că menţine termenul „greco-catolic”, pe motiv că-l ţine Blajul, 
oficial. 

Criza de guvern pare a zădărnici numirea lui Lici în di-
plomaţie. Rămâne cu bursa de la Vasiliu-Bolnavu2. 

14 Ianuarie. Lici scrie pesimist. Chestiunea cu bursa e 
în aer. I-a spus domnul Bianu că Vasiliu-Bolnavu e cel mai ma-
re escroc. Dar hotărârea de a-l trimite pe Lici - cu încă un stu-
dent - în Turcia a fost publicată în foarte serioasa Revista isto-
rică a d-lui Giurescu. Mie îmi convine că Lici nu se grăbeşte, 
îşi poate termina lucrarea despre Goga. 

21 Ianuarie.  A fost aici părintele Dăianu, venind de la 
Bucureşti. A stat acolo trei săptămâni ca să-şi facă ceva aranja-
ment. N-a isprăvit nimic. Până a fost Maniu la putere, l-a purtat cu 
minciuna. Venind Vaida3 la prezidenţie, i-a spus că ce a făcut Ma-
niu se va împlini.  

                                                 
1 Cornel Andrea, preot, profesor de religie la Scoala Normală de fete din Lugoj. 
Membru al Partidului Naţional Agrar, din care făcea parte şi Nicolae Brânzeu. 
2 Constantin Vasiliu Bolnavu, filantrop român, membru al P.N.L., creatorul 
Fundaţiei „Universitatea Constantin N.Vasiliu Bolnavu”. 
3 Alexandru Vaida Voievod (1872 – 1950), membru de frunte al mişcării 
naţionale româneşti din Transilvania şi ulterior al României interbelice. De-
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Iată un om care s-a păcălit enorm, prin revenirea la Parti-
dul Naţional-Ţărănesc, atras de Prie. Spune că sunt mari duşmănii 
între Maniu şi Vaida. Mai spune că stăm rău cu ţara. Regele e un 
om fără voinţă, îl conduce Lupeasca. D-na Cernăianu e verişoară 
cu Lupeasca. Umblă la ei în familie. A adus lucrul până acolo 
încât Regele s-ar împăca cu Averescu, dar moşul aşteaptă să-l 
cheme Regele la el. 

În procesul său, Dăianu a vorbit la Bucureşti cu Nunţiu 
şi cu Marius. De aici a făcut o cerere ca procesul să-l judece el 
în apel, adică să caseze sentinţa adusă cu lipsă de competenţă. 

Dăianu a stat aici din 18 până în 20. Am mers cu el la 
Timişoara. Am căutat să aranjăm ceva în chestiunea lui cu 
Banca Cetăţenească (Polgari), prin Roth. 

Cu Roth, iarăşi conversaţii interesante. Ne-a arătat o 
carte unde se spune că în 1919, în comitetul Partidului Social-
Democrat de la Budapesta, el singur a fost contra cedării pute-
rii către comunişti. Asta spune el acum – pentru că şi-a dat sea-
ma că, după spusele lui Marx, popoarele vor trece mai întâi 
prin capitalism şi de aceea popoarele din Balcani nu vor per-
mite comunismul în Ungaria. Ceea ce s-a şi adeverit. 

25 Ianuarie. Pius scrie de la Strasbourg că munceşte 
foarte mult în vederea internatului. De i-ar ajuta bunul Dum-
nezeu să reuşească. 

Am marea satisfacţie de a vedea demascat ca plagiator 
pe Filaret Barbu1. A copiat în Răsunetul un articol din Dimi-
neaţa lui Jean Bart2, intitulat „Ion Botezătorul”. 

13 Februarie. Am fost la Oradea şi Cluj. La Oradea, în 
11, a avut loc dezbaterea în for apostolic delegat a procesului 
                                                                                                        
putat în Parlamentul din Budapesta în calitate de membru al P.N.R., apoi 
membru al P.N.Ţ., a fost prim-ministru în mai multe guvernări ţărăniste. 
1 Filaret Barbu (1903 – 1984), dirijor şi compozitor lugojan, preşedintele 
„Asociaţiei corurilor şi fanfarelor române din Banat”, consilier în Ministerul 
Artelor după 1945. Filaret s-a aflat adesea într-o polemică de presă cu 
autorul jurnalului. 
2 Jean Bart (Eugeniu P. Botez), scriitor. 
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părintelui Dăianu. Sentinţa Blajului a fost anulată pe motive 
formale: incompetenţa FOR1-ului şi insuficienţele procedurii. 
În ceea ce priveşte incompetenţa, ea a fost admirabil expusă de 
Dr. Sâmpălean, fiscul Tribunalului disciplinar din Blaj, care şi 
el a apelat sentinţa, găsind-o prea moderată. De când a fost 
dezbaterea la Blaj şi eu am combătut competenţa FOR-ului, el 
a susţinut-o şi a făcut ca aceia să judece şi să aducă o sentinţă 
ce acum a trebuit anulată. De aci se vede buna lor credinţă! 

În 9 Februarie s-au împlinit douăzeci de ani de la insta-
larea P.S. S.Frenţiu ca episcop la Lugoj. Fiind eu la Oradea şi 
ţinându-mă episcopul şi pe 12 (duminică) acolo, când avea li-
turghie pontificală cu hirotonire de preot, m-am angajat să pre-
dic. În predică am vorbit despre preoţie, despre Papa (aniversa-
rea a XI-a de la Încoronare)2 şi despre P.S. Sa Frenţiu. De aici a 
aflat publicul despre aniversară, iar după liturghie au venit la 
palat şi l-au salutat pe I.P.S. Sa. La masă a fost bună dispoziţie. 

Cu P.S. Sa am vorbit la masă – şedeam la stânga lui – şi 
despre chestiunea viitorului Mitropolit, făcându-l să înţeleagă 
cine aspiră şi că ar fi bine să se facă Hossu chiar fără alegere. 

De la Oradea am venit peste Cluj acasă. Am fost la Dă-
ianu, căruia de la Oradea îi telegrafiasem rezultatul. Tot s-a 
frânt3 cum să mă primească mai bine. Toată lumea s-a bucurat 
care a auzit despre rezultatul de la Oradea. Între alţii, fostul mi-
nistru Lapedatu4 m-a felicitat. Am înţeles de la Dăianu că la 

                                                 
1 Frăţia ortodoxă român (FOR), corespondentă a AGRU-lui din Biserica 
Greco-Catolică a fost înfiinţată la Cluj în anul 1933, avându-l ca preşedinte 
pe Sextil Puşcariu.  
2 Este vorba despre Papa Pius XI (1957-1939), ales în  6.02.1922.   
3 ostenit, trudit  
4 Alexandru Lapedatu (1876 – 1950), istoric de prestigiu şi om politic. 
Membru titular, vicepreşedinte, preşedinte şi secretar al Academiei Ro-
mâne, ministru de Culte în guvernele liberale din perioada interbelică şi 
ministru al Muncii, preşedinte al Senatului. După instaurarea dictaturii 
regale a intrat în Frontul Renaşterii Naţionale. Arestat de comunişti, a murit 
la Sighet. 
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Mitropolie Hossu ar fi şi candidatul Esculapului. Marius îl vrea 
pe Frenţiu, iar de episcop pe Tăutu1. 

Sosind acasă, găsesc o scrisoare a prietenului Dr. Roth, 
care, răspunzând la o informaţie a mea că Groza ar fi fost deţi-
nut pentru agitaţie, spune: „Ar fi pagubă ca acest om foarte ca-
pabil (!?) să nu aibă răbdarea de a aştepta cursul evenimentelor, 
ci ar sări cu capul în fântână. Propune o întâlnire ca să-i băgăm 
mintea la cap.” Nu cred că e nevoie. 

La 1 Februarie a fost aici constituirea consiliului comu-
nal în care am intrat şi eu pe lista Dr. Bireescu2. Am fost ales în 
delegaţia permanentă şi acum am cu o sarcină mai mult. 

19 Februarie.  Azi am ţinut la Agru de aici o prelegere 
despre chestiunea socială. A luat parte şi P.S. Sa episcopul, 
care, la urmă, mi-a mulţumit şi – fireşte – şi-a exprimat convin-
gerea că pe noi nu ne ameninţă bolşevismul. 

20 Februarie.  Azi am fost la cină la P.S. Sa. (Joi, 16. II. 
a.c. am fost la prânzul dat în onoarea domnilor Ivanovici – pre-
şedintele comitetului local de revizuire – cu Dr. Gabor, primarul, 
şi Emil Grădinar, referentul cultural al oraşului Timişoara. Dr. 
Gabor a văzut catedrala şi a promis un ajutor bănesc din partea 
Primăriei). A fost vorba de Excelenţa Sa Dolci, ajuns Cardinal. Se 
spune că ar fi zis: „Bine că am primit pe călugării francezi, dar 
căutăm să-i înlocuim cu români.” 

27 Februarie. Astă dimineaţă am sosit dintr-o călătorie 
făcută la Zlatna - Cib - Alba Iulia. La Zlatna a fost o dezbatere în 
cauza imobilelor preluate anul trecut în Cib (în afară de biserică şi 
cimitir), preluare rectificată de judecătorie. E primul caz când ni 
se face dreptate după 9 ani de umilire. De acolo, în 24, după-amia-
                                                 
1 Aloisiu L. Tăutu (1895 -1981), dr. în teologie. Profesor de teologie dog-
matică şi morală la Academia teologică greco-catolică din Oradea şi profe-
sor de religie pentru greco-catolici la diferite şcoli din localitate. Consilier 
ecleziastic la Legaţia română de la Vatican, istoric, preot la Biserica română 
greco-catolică din Roma. 
2 Alexandru Bireescu (1882 – 1953), primar al Lugojului (l933 – 1938), din 
partea P.N.L. Arestat de comunişti, a murit în detenţie la Poarta Albă. 
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ză, am mers peste deal, pedestru, prin ninsoare, la Cib, de unde m-
am reîntors în ziua următoare. A fost o recreaţie plăcută pentru 
mine. Când vom scrie istoricul celor întâmplate la Cib, vor fi mul-
te de spus. 

În 26, duminică, am făcut Sfânta Liturghie la Zlatna, 
unde am predicat, după-amiază am venit la Alba Iulia, unde am 
ţinut o conferinţă, la teatru, asupra propagandei sectare. Am a-
vut un public numeros, ca şi anul trecut (în 16 Aprilie), şi am a-
vut contact cu mai multe persoane. Noaptea am plecat şi di-
mineaţa am venit acasă. 

Găsesc de la Lici o scrisoare, în care reproduce ştirea 
apărută în organul guvernului otoman La République (publicată 
şi în Adevărul) că s-a făcut aranjamentul pentru schimbul de 
studenţi şi va intra în vigoare în anul şcolar viitor. Nu sunt 
încântat de această nouă amânare. 

28 Februarie. Azi a fost aici fostul Nunţiu Dolci, în drum 
spre Roma, unde urmează să fie numit Cardinal. A sosit dimineaţa 
şi a stat până după amiaza, când a plecat cu simplonul mai de-
parte, în vagonul patriarhiei pus la dispoziţie de guvernul român. 
Cu acesta va merge până la Roma. L-am primit la gară, a urmat 
un prânz de gală la Episcopie, la care, dintre canonici, numai Bo-
roş şi cu mine am participat (Muntean s-a scuzat - ?? –, iar Maria-
nescu e bolnav, a avut un atac de apoplexie). Am şezut lângă Pa-
cha1, care e neîntrecut în a spune „viţuri”2. 

Mi se pare că primirea aceasta va trezi bănuieli în unele 
părţi ale provinciei mitropolitane, considerându-se ca un fel de 
captatio benevolentiae3. Astfel, Dăianu mi-a spus când am fost 

                                                 
1 Augustin Pacha (1870 – 1954), Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Műnster, primul episcop romano-catolic al Diecezei de Timişoara, înscăunat 
în anul 1930. Arestat de comunişti în anul 1950, a fost judecat la Bucureşti 
şi condamnat alături de alţi preoţi romano-catolici la 18 ani de închisoare, 
fiind întemniţat la Sighet, de unde a fost eliberat în 1954, an în care a şi 
decedat. 
2 glume  
3 tentativă de obţinere a bunăvoinţei (lat.) (n. trad.) 
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la Cluj că fostul Nunţiu l-ar avea candidat la mitropolie pe 
Hossu, iar canonicii din Cluj (Bojor1 etc.) şi profesorii cu care 
am mai vorbit puneau chestiunea că s-ar putea muta Mitropolia 
la Cluj. 

Cu mine, Dolci a fost foarte drăguţ, luându-mă ca pe un 
vechi cunoscut. 

2 Martie. Ieri mi-a scris Pius că primeşte liturghii de la 
episcopul din Strasbourg, numai să iscălească episcopul nostru 
un act de garanţie, formular ce i s-a trimis. Am fost la P.S. Sa, 
cerând să-l semneze şi să-l expediez eu numaidecât. S-a opus, 
spunând că nu iscăleşte în alb şi că are să scrie el episcopului 
din Strasbourg. L-am lăsat, cu durere observând că, de data 
aceasta, iarăşi, l-a cuprins duhul rău al maliţiei, invidiei ori...ce 
să mai zic. 

Seara a plecat Lulu la Bucureşti,  după ce a stat tot aca-
să de la Crăciun încoace. 

Azi a fost inaugurarea palatului Camerei de Industrie şi 
Comerţ, la care a luat parte şi ministrul Lugojanu2. Acesta, 
când a dat mâna, spunându-i eu numele, mi-a zis: „Ne cunoaş-
tem de acum 10 ani.” De fapt atunci umblam la Bucureşti să-l 
văd pe Caius Brediceanu3 şi mă supăra că nu pot să vorbesc de-
cât cu „fleacul” de Lugojanu. 

                                                 
1 Victor Bojor (1877 – 1938), canonic, preofesor la Seminarul teologic şi 
preşedinte al Reuniunii de misiuni din cadrul Diecezei de Gherla, devenită 
din anul 1930 Dieceza de Cluj-Gherla cu reşedinţa la Cluj. Autor al unei 
lucrări despre capitlul şi canonicii Diecezei. 
2 Ion Lugoşianu (1890 – 1957), dr. în drept şi ştiinţe politice, consilier teh-
nic la Conferinţa de pace de la Paris, diplomat, deputat în mai multe le-
gislaturi din partea P.N.Ţ. şi de mai multe ori ministru (Instrucţiune, Comerţ 
şi Industrie, subsecretar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri). Arestat, a 
fost condamnat pentru trădare de ţară la muncă silnică pe viaţă şi a decedat 
în 1957 la închisoarea din Râmnicu-Sărat. 
3 Caius Brediceanu (1879 – 1953), dr. în drept, secretar general la Resortul 
externelor din Consiliul Dirigent, organizator al secţiunii transilvane pentru 
Conferinţa de pace de la Paris. A îmbrăţişat cariera diplomatică. Fiu al 
avocatului Coriolan Brediceanu. 
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În vorbirile lor, lugojenii au accentuat nedreptatea ce li 
s-a făcut prin divizarea judeţului Caraş-Severin şi necesitatea 
refacerii lui. 

La banchet am stat între domnii Brebenar de la 
Timişoara şi Goga de la Craiova. Lângă Brebenar, domnul 
Prohaska (din Timişoara) îmi spune că inginerul Hargloz, soţul 
d-nei Lily Kokaş de la Budapesta, ar fi înnebunit. 

După banchet am avut şedinţa comitetului de  partid. 
Ne omoară cu chestiile materiale (presa, clubul central). 

3 Martie. Ieri am primit o carte cu dedicaţie, azi o 
scrisoare foarte duioasă de la econ. D. Lungulescu din Craiova. 
Am făcut cunoştinţă cu el la 1910, la Timişoara, unde am fost 
în excursie cu părintele Dăianu şi Tit Haţeg1. Scrie că mi-a tot 
căutat adresa, până ce a aflat-o de la Gh. Dănilă din Bucureşti. 
Ce face prietenia sinceră a unui om de omenie! 

P.S. Sa a trimis la Strasbourg o scrisoare frumoasă în 
chestiunea liturghiilor pentru Pius. Lulu ne-a scris că a sosit cu 
bine, dar masa nu-i prea convine. E grea tranziţia. 

Paveloniu2 îmi răspunde în chestiunea cu cooperativa. 
Maniu nu vrea să semneze şi să prezinte la guvern tabloul cu 
cooperativele în refolosinţă. Îşi face o chestiune de conştiinţă. 
Frumos! Nici Paveloniu nu mi-ar fi scris, dacă nu ar fi la 
ordinea zilei Hunedoara, pe care o solicită. 

Părintele Dăianu a fost zilele acestea la Bucureşti. 
Aproape zilnic mi-a scris despre impresiile câştigate. Ar dori o 
reconciliere, cum scrie că Mailáth3 caută acum cu Zombory4. 
Dar la noi nu ai cu cine. Ce situaţie tragică! 

                                                 
1 Titus Haţeg (1838 – 1921), avocat lugojan, primul preşedinte „ al 
Reuniunii române de cântări şi muzică”, ales în anul 1873, membru în 
Consiliul parohial ortodox  şi deputat în Sinodul eparhial al Episcopiei 
Caransebeşului.  
2 Valer Paveloniu, preot şi protopop în Orăştie. 
3 Gusztáv Károly Majláth (1864 – 1940), episcop romano-catolic de Alba 
Iulia. 
4 Probabil că este vorba de prelatul romano-catolic Laszlo Zombory. 
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Ieri preotul din Bărbăteni1 mi se plângea că a venit – 
trimis de protopop – să relateze asupra situaţiei cu dascălul din 
parohie. Dacă rămâne, e un dezastru. Episcopul l-a întâlnit 
când pleca la plimbare. A sărit nervos: „Ce veniţi la mine? Eu 
sunt un simplu episcop. Nu pot să fac nimic”. – A rămas omul 
perplex, nici nu a mâncat nimic. Pentru asta a venit el la Lugoj? 
– Am căutat să-l mângâi, arătându-i că nu din răutate a vorbit 
episcopul aşa şi că s-a întâmplat şi cu alţii să nu fie primiţi în 
audienţă. De fapt e greu să fii episcop, dacă nu ai nevoi. 

Azi am avut discuţie în Consistor din cauza unui preot re-
clamat de credincioşi.  Episcopul nu i-a primit în audienţă, ci le-a 
spus să aştepte că va ancheta el, P.S. Sa. A fost  în vizită canonică, 
dar oamenii nu au venit să se plângă. Au mers la Mitropolit. „Ce 
farisei!”- zice P.S. Sa. Iar eu în zadar am căutat să-i arăt că nu e 
fariseism, ci e în firea lucrurilor ca la vizită canonică să nu se facă 
anchete disciplinare. Acelea trebuie să-şi urmeze calea lor, 
rămânând ca episcopul să judece în cele din urmă. 

10 Martie. Alegerile din Germania cu biruinţa lui Hitler 
sunt luate în zeflemea la noi de presa evreiască şi naţional-ţărănis-
tă. O dovadă nouă şi foarte dureroasă că partidul, care se reazămă 
mai mult pe Biserica Blajului, este favoritul evreilor, este pătruns 
de spiritul evreo-francmason. Când li se vor deschide ochii la ai 
noştri?... 

La Cluj, în 5 crt., a fost adunarea de constituire a FOR-u-
lui. Părintele Dăianu îmi comunică impresiile: niciun entuziasm în 
jurul Patriarhului2. Bălan a vorbit bine, cu tendinţe antibolşeviste 
şi antimasone, lăsând uşi deschise. „S-au îmblânzit tigrii”...  

Eu ştiu altceva: între ortodocşii din Banat e o mare 
confuzie şi neînţelegere cu privire la rosturile FOR-ului. 

                                                 
1 Bărbăteni, parohie greco-catolică în protopopiatul Jiului, jud. Hunedoara 
2 Este vorba de Miron Cristea (1862 – 1939), ieromonah, episcop al Caran-
sebeşului, mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române după Unire, re-
gent, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe (1925 – 1939) şi prim-ministru în 
primul  guvern din perioada dictaturii regale (1938 -1939) 
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Gorgoş1 de aici e absolut contra organizării, pe motivul că la ei 
mirenii se pot afirma pe teren bisericesc, în sinoade şi congre-
se, conform constituţiei lor. Gropşian2 – Cornean3 sunt contra 
oricărei organizaţii comune cu ardelenii. Mă tem că nu va ieşi 
mare lucru din toată treaba, mai ales că se hotărâse organizarea 
pe ţară şi acum se face numai dincoace de Carpaţi. 

Lui Lungulescu i-am trimis Păstorul şi turma. Îmi 
răspunde însufleţit, atingând multe chestiuni ce ne ard, în ceea 
ce priveşte unirea sufletească. Doreşte să ne vedem şi mă invită 
la o conferinţă la Craiova. 

12 Martie.  Ieri a sosit de la Bucureşti P.S. Sa Nicolescu. 
Spune că la buget suntem aranjaţi, vor fi luaţi şi preoţii noştri cu 
salar integral, ca şi ortodocşii. În ultimul moment i se spusese că 
s-a revenit. P.S. Sa a mers cu D. Manu la ministrul Andrei4, care a 
spus că nu este adevărat: doar asupra calvinilor s-a revenit. 

În chestiunea Şcoalei Normale de fete din Lugoj a inter-
venit şi P.S. Sa, îndemnat de Frenţiu. Dar avem puţină nădejde.  

Guvernul mai rămâne, dar se fac intrigi mari. Aşa a în-
ţeles P.S. Sa de la Vaida, la care a putut ajunge foarte greu şi 

                                                 
1 Gorgoş (Uica Gorgoş), porecla avocatului George Dobrin ( 1862-1952), 
primul prefect român al judeţului Caraş Severin după Unire, preşedinte al 
P.N.R. din judeţ după moartea avocatului Coriolan Brediceanu, nume de 
rezonanţă în Sinodul diecezan al Caransebeşului şi în Congresul Naţional 
Bisericesc de la Sibiu. 
2 Mihai Gropşianu (1869 – 1948), avocat, om politic, de două ori senator pe 
listele Partidului Naţional, membru în Comitetul parochial de la Oraviţa şi 
în Congresul bisericesc din Sibiu. 
3 Cornel Corneanu (1884 – 1960), secretar al Consistoriului eparhial din Ca-
ransebeş, profesor de religie la Liceul „Traian Doda” şi Acadermia Teolo-
gică din Caransebeş. Redactor şi publicist, om politic, deputat şi senator din 
partea P.N.L. în mai multe legislaturi. 
4 Petre Andrei (1891 – 1940), sociolog, filozof, profesor universitar, om 
politic. Membru al P.N.Ţ. a fost subsecretar de stat şi ministru în mai multe 
guverne ţărăniste. A făcut parte din gruparea exclusă din P.N.Ţ. pentru 
participarea la guvernele din perioada dictaturii regale. La data consemnării 
a fost subsecretar de stat la Instrucţiune, culte şi arte. 
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de aceea şi-a propus să nu mai meargă. Vaida va căuta, totuşi, 
să cadă în picioare, aşa cum a făcut-o rândul trecut. Văd că şi 
P.S. Sa e de părere că Vaida, cu firea lui deschisă – chiar dacă 
dă cu bâta în baltă – e mai simpatic ca Maniu cu şiretenia lui. 

Cauza Cibului a fost dată inspectorului gen. adm. Ho-
dor, care e unit şi ne părtineşte. Aşa i-a spus P.S. Sale Macove-
iu, cu care a vorbit. De-ar da Dumnezeu să se termine odată cu 
bine! 

Azi am fost cu P.S. Sa, cu Raţiu, Lohan şi alţii la Coş-
tei, la inaugurarea Agru-lui. Am fost eu luat ca însoţitor, fiind 
Marianescu bolnav, Boroş bătrân, Muntean de o vreme încoace 
absolut izolat de episcopie. La despărţire, P.S. Sa m-a invitat să 
merg la cină în careva zi. 

La plecarea cu maşina de la reşedinţă, în dreptul Băncii 
Naţionale, vedem câinele P.S. Sale împrietenindu-se cu un alt 
cîine. Scăpase din curte. Ca să nu se piardă prin oraş, am făcut o 
raită înapoi cu maşina până la reşedinţă, observând cum merge 
cîinele acasă şi e închis în curte, apoi am plecat pe str. Carol. 

20 Martie. Azi am sosit înapoi de la Bucureşti unde am 
fost ieri şi alaltăieri în chestiunea cooperativei şi a altor treburi 
mai mici. I-am găsit bine pe Lici şi Lulu. Răspuns din Turcia, 
nimic. La biserica unită şi la fundaţia Carol, unde a ţinut 
conferinţa domnul Păclişanu, am întâlnit  mai mulţi uniţi. 

Numărul mai nou din Unirea are un articol al lui Neda 
(P. Străjescu), de-a dreptul scandalos, perfid, în chestiunea 
inovaţiilor în cult, ca binecuvântare euharistică etc. 

28 Martie. Aseară am sosit de la Ruda1,  unde am fost 
cu părintele Glorian la misiuni. Stări slabe sub raportul vieţii 
religioase, de s-ar termina biserica, să vie acolo alt preot. Nu s-
au spovedit decât foarte puţini, în schimb au dat la încheiere un 
banchet, la care au luat parte domnii cu soţiile lor. 

Am venit peste Arad. Încolo am mers peste Deva. Radu 
cu fata în stare disperată. Despre Groza am auzit că face demago-
                                                 
1 Rudabaia, parohie greco-catolică în protopopiatul Hălmaj, jud.Hunedoara. 
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gie în popor cu „frontul” celor ce pretind o cât mai largă con-
versiune. În schimb, în raportul consiliului de administraţie al 
Băncii Decebal, conversiunea e arătată ca o adevărată nenorocire. 

Am fost şi la Orăştie să înduplec pe Ienea1 a merge la 
Cib, la preluarea bisericii. Am văzut pe Danciu, care-mi spunea 
că iezuiţii s-au hotărât să ceară Toteştii – nu-şi cumpără casă la 
Pui cum era vorba. Nu cred norocoasă aşezarea lor acolo. 

31 Martie. Mai în iarnă, preotul învăţător Nicolae Jurca 
de la Ticvaniu ne-a scris cum faimosul popă Bărnaz de la Se-
caş, într-un acces de căinţă, i-ar fi descoperit că scrisorile mele 
cu Zitinul, pe care la 1928 le-a citit şi în senat Bogdan Duică – 
le-a prins soţia lui, ducându-le din greşeală factorul poştal la ei. 
A promis lui Jurca cum că vine şi face aceeaşi mărturisire în 
faţa episcopului. Ba merge la Arad şi ni le aduce de acolo, de la 
Ciuhandu, în original. I-am dat să vină pe marţi, 28 seara, când 
au şi venit, dar P.S. Sa prudent, nu i-a primit până nu aduc 
scrisorile. I-am ospătat eu, a doua zi au mers la Arad  (mai întâi 
la Caransebeş), ca apoi joi, 30 Martie, să vie cu scrisorile îna-
poi. Joi dimineaţa am primit  de la el o telegramă că „nu acasă 
Arad”... şi cu asta s-a terminat comedia. Fost-a ceva intenţie 
serioasă ori iarăşi o păcăleală a lui Bărnaz, cine ar putea spune? 
(Ulterior am aflat că Ciuhandu a fost de fapt acasă). 

3 Aprilie. Sâmbătă am mers cu P.S. Sa la Timişoara, 
unde ieri a avut loc încheierea misiunilor ţinute o săptămână de 
părintele Augustin Pop2. Vicarul a aranjat aşa cu P.S. Sa să 
meargă la încheiere, că aşa face şi Pacha. Dar când, după aceea, 
l-am întrebat: „Când pleacă?”, se cam schimbase P.S. Sa şi-mi 
făcea impresia că nu merge bucuros să spovedească, pentru a 
nu se învăţa popii să lase şi spoveditul în seama vlădicului 
(?!?). I-am ripostat că de aşa ceva nu poate fi vorba, că până 

                                                 
1 Ioan Ienea (1879 – 1954), preot greco-catolic, protopopul Orăştiei, ales 
canonic de Lugoj în anul 1934. Membru al P.N.Ţ. Arestat în 1947, a fost 
eliberat la intervenţia lui Petru Groza. 
2 Augustin Pop, ieromonah, egumenul mănăstirii de la Bixad. 



 86

acum, în cei 10 ani, nu a spovedit decât o dată doi credincioşi 
la Plosca.Totuşi mi-a răspuns nefavorabil. 

La observarea că s-a aranjat numai pentru că şi Pacha 
face aşa, a replicat că Pacha nu face altceva, pe când el face 
literatură. Am observat că şi eu fac literatură. 

Lucrul a reuşit bine. Părintele Augustin a tratat şi cu 
femeile în chestiunea reuniunii feminine de acolo, care ar fi 
bine să intre odată în albia normală. 

P.S. Sa a făcut o glumă de 1 Aprilie cu Vicarul Mun-
tean, trimiţându-l la Pacha cu un bilet pe care a scris: „Heute ist 
1 April, man schickt den Esel wo man will”1... Pacha a arătat 
biletul lui Muntean şi au râs amândoi. Eu am trimis pe Teglaş 
la gară, spunând că trece Iosif Popa şi aduce salariile.  

Teglaş a fost la Cluj când a venit Maniu din străinătate. 
Spune că acuşi se duce guvernul. Cauza Skoda a fost înscenată 
(?) pentru a-l compromite pe Maniu, dar s-a adeverit că e 
compromisă Regenţa cu Nicolae... 

Pius ne-a scris de 1 Aprilie o scrisoare mai lungă, în 
bună dispoziţie. Lulu munceşte din greu. Lici nu merge la turci, 
nici cu ajutorul lui Vasiliu-Bolnavu, că nu are parale.  

20 Aprilie. Trecură cu bine şi sărbătorile. Au fost acasă 
Lulu şi Lici, acesta pe 4 zile, Lulu pe 18 zile. Lici a plecat ieri, 
deodată cu Nica, ea a mers pentru prima oară la concursul 
„Tinerimei Române”. 

23 Aprilie. Azi, fiind Sf. Gheorghe, la cererea Vicaru-
lui, am mers la Timişoara, unde am întâlnit mai multă lume, 
care a venit să-l felicite. Am mers şi la Andraş, care mi-a po-
vestit că am fost aşteptat şi eu la şedinţa comitetului central la 
Bucureşti. Şi aşa am fost luat pe listă, în comitetul central, la 
propunerea lui Goga. 

                                                 
1 „Azi e 1 Aprilie, trimiţi măgarul unde vrei (păcăleşti prostul cum vrei)” 
(germ.) (n. trad.) 
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28 Aprilie.  Azi am avut o şedinţă Consistorială destul 
de grea. Virgil Pop1, care fusese numit cu preferinţă la Hune-
doara şi trimis de Paşti acolo, a raportat cum a fost primit acolo 
şi terorizat de către cei cinci corifei liberali. Dezgustat, a abzis. 
Sfătuindu-se cu Marianescu şi Băcău (?!), P.S. Sa a hotărât pri-
mirea demisiei, revocarea numirii lui Iuliu Pop acolo, numirea 
lui Nicolae Raţiu (al treilea recurent, fiindcă Nicolescu s-a re-
tras), la Hunedoara şi a lui I. Pop la Densuş. S-au făcut şi de-
cretele, apoi tot dosarul mi s-a dat mie să-l referez în Consistor. 
Nu a fost lucru greu să arăt că s-a procedat greşit – şi s-a refă-
cut toată treaba, trimiţându-se la Hunedoara canonicul Maria-
nescu ca acesta să vadă la faţa locului ce ar fi de făcut. 

2 Mai. Marianescu a aflat la Hunedoara că agitaţia 
contra lui Virgil Pop a fost făcută printr-o scrisoare trimisă de 
faimosul R. Mioc de la Petroşani, şeful liberalilor, către D. Fü-
lop din Hunedoara. Ei au declarat acum că-l primesc pe Virgil, 
dacă se lasă de politică. 

3 Mai.  Primesc călduroase felicitări de la Dr. G. Stan2 
din Oradea pentru articolul „Spre alte orizonturi” din Unirea. A 
plăcut multora. 

5 Mai. Aseară au venit aici şi azi au mers mai departe 
episcopii Hossu şi Rusu. Ei au venit cu episcopul nostru de la 
Oradea-Timişoara, unde au cercetat venitul menselor episco-
pale, în vederea bugetului Patrimoniului sacru. Nu ştiu dacă au 
făcut ceva ispravă. Aseară am fost şi noi, canonicii, la cină, iar 
azi au fost în vizită la noi. 

Curentul de ieri, 4 Mai, are o corespondenţă mai lungă: 
„Viaţa politică în Banat” se ocupă de situaţia diferitelor partide, 
arată disensiunile din organizaţiile lor. Vorbind de Partidul 
Naţional-Agrar în judeţul Severin spune că şeful organizaţiei, 
domnul Nemoianu, stă la Bucureşti şi se dezinteresează de 

                                                 
1 Preot greco-catolic în Dieceza de Lugoj 
2 Gheorghe Stan, profesor de teologie, prefect de studii la Seminarul din 
Oradea. 
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organizaţie. „De aceea rivalii săi, col. Boldea şi canonicul Ni-
colae Brînzeu, cer înlocuirea dânsului.” Pură fantasmagorie! 

15 Mai. Am fost la Cluj să înduplec pe inspectorul 
Hodor de a veni la Cib să-mi predea biserica. Mi-a promis – a 
treia oară – că va veni peste o săptămână. Încolo am mers, până 
la Simeria cu P.S. Sa şi cu Muntean, acesta l-a însoţit la Pris-
lop, fiindcă eu a trebuit să merg la Cluj. 

Pe drum a fost vorba de viitorul canonic. Muntean a venit 
cu ideea – cunoscută de altfel – ca să fie Crişan canonic, poate ar 
lăsa ceva fundaţie, Zugrav să fie la Haţeg şi Ionaş la Lupeni. S-ar 
elibera Toteştii pentru iezuiţi. M-am opus categoric aducerii iezui-
ţilor la Toteşti, în Coasta Prislopului. Poftească oriunde (Banat, 
Munţii Apuseni), numai acolo nu! Episcopul spune că şi el le-a re-
comandat să cumpere o moşie la Pui, dar episcopul lor nu vrea ca 
în aceste vremuri de criză să-i arate lumea cu degetul că ei fac 
cumpărături mari. Apoi zice că, dacă noi le-am dat oameni (Bolo-
can, Chira, Fireza), să le dăm şi parohii (Toteşti – Păclişa). După 
părerea mea, chiar pentru că le-am dat oameni, să le mai dea şi al-
ţii parohii. Nici de Ionaş nu poate fi vorba la protopopiatul Jiului. 
Nu e bun de administrator şi de superior. „Dar cine să fie?” întrea-
bă P.S. Sa „Se va vedea”, am răspuns eu. „Să publice concurs.” 

 La Cluj am aflat de la Bojor şi Agârbiceanu chestiunea 
cu gradaţiile noastre la noul buget. E proastă de tot. Am fost 
găzduit la Silviu Popa, fiind primit cu toate amabilităţile. 

16 Mai. Azi am stat de vorbă cu Marianescu la Cassa 
C.1 Între altele mi-a povestit că, la adunarea de la 1 Decembrie 
1918, el a fost delegatul Seminarului şi Boroş al Capitlului. 
Acesta i-a dat lui scrisoarea de delegaţie să o prezinte acolo, 
spunând că vine cu trenul următor. Dar n-a mers. Iar prota 
ortodox Gheorghe Popovici2 a mers până la Deva, acolo s-a dat 
jos din tren şi nu a mai fost văzut. Aşa oameni! 

                                                 
1 Cassa Centrală Diecezană  
2 George Popovici (1862 – 1927), protopop ortodox al Lugojului, militant 
naţional, istoric. În calitate de membru al P.N.R. a fost ales în anul 1906 
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22 Mai. Azi a fost adunarea comitetului de pregătire a 
marii demonstraţii antirevizioniste din 28 crt. Era să-l pună pe 
Boroş să prezideze, crezând că episcopul se va eschiva. Pri-
mind eu însărcinarea să-l întreb, P.S. Sa mi-a răspuns că pri-
meşte bucuros, doar e român verde. Mai ales după nota preşe-
dintelui Roosevelt, totul e în nota pacifismului. Le-am comuni-
cat acest lucru şi aşa a ajuns P.S. Sa să prezideze deja şedinţele 
comitetului. 

A fost invitat şi Boroş, dar s-a compromis niţel prin ob-
servaţiile făcute la adresa celor ce – după părerea lui – vor să ia 
cuvântul mai aspru. 

24 Mai.  Pius e băiat isteţ. Mai înainte ne scrisese că, la 
o petrecere a societăţii studenţeşti „Ozanan” a făcut caricaturi 
de ale colegilor,  pe care aceştia le cumpărau cu câte 20 franci. 
După aceea s-a hotărât să facă şi caricaturile profesorilor săi. 
Le-a făcut în format mare, le-a pus în cadru (1.000 de lei numai 
cadrele) şi le-a expus într-o vitrină. Acum ne trimite un reportaj 
apărut într-un ziar asupra acestei expoziţii (nu dă titlul şi nu-
mărul ziarului): 

 
À la Librairie de la Messange 
Une amusante exposition de „Têtes des Patrons” 

provoque actuellement des attroupements devant la vitrine de 
la Librairie de la Messange. 

L’artiste, un jeune étudiant roumain, a sympatiquement 
et intelligement portraieturé ses maîtres. 

Ce qui lui manque encore, c’est la fermeté et la variété 
du trait. Ce qui fait son mérite reside dans l’originale dissec-
tion cubiste de la physionomie des modèles et dans la compre-
hension trés vive des expression et de leur sens phyologique. 

                                                                                                        
deputat în Parlamentul din Budapesta. După Unire s-a înscris în P.N.L. şi a 
fost ales de două ori senator, în 1922 şi în 1927, în prima legislatură fiind 
numit vicepreşedinte al Senatului. Membru corespondent al Academiei 
Române şi membru ordinar al Societăţii de Ştiinţe Istorice din Bucureşti. 
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De tels essais méritent d’être encouragés et nous en-
courajeons vivement Bran à nous présenter a la prochain 
rentrée scolaire, une deuxième serie de „têtes des  patrons”. 

M.d.1 
 
29 Mai. Alaltăieri am primit aviz telefonic cum că, la Co-

roeşti, a murit preotul Nicolae Todoran şi familia doreşte să merg 
şi eu la înmormântare. Mi-am căutat repede pe altul să vorbească 
în numele Astrei la adunarea antirevizionistă şi am plecat sosind 
ieri noapte la unu la Vulcan. Înmormântarea a fost cu lume multă: 
Zugrav şi încă şapte preoţi în afară de mine. 

Am stat de vorbă cu Zugrav asupra mai multor 
chestiuni, tot aşa cu Virgil Pop şi cu Miclea – cu care am venit 
aseară până la Petroşani. Azi dimineaţă am sosit acasă. 

A fost aici Mäxer2, având iarăşi de lămurit unele chesti-
uni în legătură cu debitorii lui de acolo. 

La Vulcan multă mizerie din cauza încetării lucrărilor. 
Todoran a murit cu gândul că, adoptată fiind ideea ajutorării re-
ciproce a preoţimii la caz de moarte, va avea şi soţia lui parte 
de acest ajutor! Dar chestiunea trebuie să treacă încă prin Con-
sistorul plenar! A trecut abia prin sinoadele episcopeşti, dar cu 
opinii diferite. Ce bine ar fi dacă s-ar fi adoptat ideea în 1926, 

                                                 
1 La librăria de la Messange 
O amuzantă expoziţie de „Capete de şefi” provoacă actualmente îmbulzeală 
în faţa vitrinelor Librăriei Messange. 
Artistul, un tânăr student român şi-a portretizat profesorii într-un mod 
simpatic şi inteligent. 
Ceea ce îi lipseşte încă este fermitatea şi varietatea liniilor. Meritul său 
rezidă în originalitatea disecţiei cubiste a fizionomiei modelelor şi în 
înţelegerea foarte vie a expresiilor şi a sensului lor psihologic. 
Asemenea încercări merită a fi încurajate şi noi încurajăm cu însufleţire pe 
Bran ca să ne prezinte la viitoarea deschidere şcolară o a doua serie de 
„Capete de şefi”. (n. trad.) 
2 Ioan Mäxer (Mâxer), la data consemnării paroh în Petroşani, viitor paroh 
în Reşiţa. 
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când am propagat-o eu! Abia ajungând Rusu episcop, a ordo-
nat-o şi, după el, şi dieceza noastră! 

30 Mai. Azi am vorbit cu P.S. Sa, i-am tălmăcit cererea 
părintelui Dăianu de a fi mijlocitor între el şi Blaj pentru o 
reconciliere. Nu s-a putut angaja din cauza conflictelor ce P.S. 
Sa a avut în ultimul timp cu Blajul (Aradul), dar, şi altfel, 
Mitropolitul pare să nu mai fie în puterile lui. Dovadă este 
discursul ţinut la 15 Mai, care începe: „Simt că mi se apropie 
sfârşitul”... De aceea trebuie să suferim cu toţii. 

Blajul ar trebui să intervină în multe chestiuni şi nu o 
face. De exemplu, Hajdudorog! A scris zilele acestea P.S. Ni-
colescu Cardinalului Dolci să reataşeze odată parohiile acelea 
la România, cum au cerut-o într-o scrisoare însuşi Dolci cu Ni-
colescu înainte de a părăsi ţara. Asta face parte din convenţia 
secretă încheiată între Sf. Scaun şi Statul român (Titulescu). 
Prin amânare, poate lumea să creadă că şi Papa favorizează 
revizionismul, cum îl suspectează unii pe la noi, chiar şi dintre 
„colegii episcopi”...  

8 Iunie. Azi am venit acasă de la Bucureşti. Am fost 
până la Techirghiol, unde am dus pe Bran la băi. La reîntoar-
cere am stat două zile la Bucureşti. Am intervenit la minister în 
cauza gradaţiilor canonicale. În preliminar am vorbit cu Mitro-
politul Cisar, care mi-a arătat motivele în baza cărora au re-
clamat ei. Mi-a spus să vorbesc cu Brădişteanu1 şi să-l rog să 
nu aducă chestiunea la consiliul de miniştri până nu pleacă la 
Londra domnul Madgearu2, ministrul Finanţelor, care e „catâr”, 
nu se poate vorbi cu el. Mi-a mai spus şi aceea că blăjenii nu au 
făcut nimic, eschivându-se că ei, aproape toţi, au fost profesori, 
nu-i atinge noua modalitate de acordare a gradaţiilor. 

                                                 
1 Stancu Brădişteanu, dr. în teologie, Director general în Ministerul 
Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor. 
2 Virgil Magearu (1887 -1940), economist, profesor universitar, om politic. 
Membru al P.N.Ţ. a fost de mai multe ori ministru  la industrie, finanţe, 
agricultură. Adeversar al mişcării legionare a fost asasinat de legionari. 
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Din cauza aceasta, probabil, nu au răspuns la adresa 
noastră, pe care am trimis-o împreună cu celelalte capitole. 

Brădişteanu mi-a promis că, într-o săptămână, face re-
feratul. 

Am văzut şi pe Dăianu la Bucureşti. Foarte necăjit, 
chiar îmi scrisese să-i fac un răspuns la cerere. I s-a comunicat 
de către episcopia de Cluj că Blajul îl declară tot suspendat, 
nefiindu-i cauza terminată. 

Am făcut o scrisoare straşnică: ceea ce s-a făcut în acest 
proces este de-a dreptul o ruşine. 

Pe Bianu la Academie l-am găsit foarte bine dispus. A 
admis să pun chestiunea unui concediu pe timpul serviciului 
militar, lui Lici, rămânând ca să facem cererea în scris. 

12 Iunie. Azi am fost la Timişoara, la comitetul local 
de revizuire, unde am reprezentat oraşul în cauza cumpărării 
şcolii din strada Buziaşului. Am câştigat cauza. 

Pius ne-a trimis fotografia desenelor despre care am 
scris la 24 Mai. Se vede că el a iscălit pe desemne numai 
BRAN. Recenzia a apărut în Les Dernieres Nouvelles1, cel mai 
mare cotidian din estul Franţei. 

13 Iunie. Azi a fost aici domnul Iorgu Lungulescu, 
redactor la Universul, venit în urma unei scrisori adresate de 
noi ziarelor mai mari (Universul, Adevărul, Dimineaţa, 
Curentul, Cuvântul, Calendarul). Anume, în şedinţa ţinută 
după marea manifestaţie antirevizionistă, comitetul de pregătire 
ale acestei manifestaţii, transformat în comitet permanent de 
acţiune antirevizionistă, a delegat pe domnul primar, Dr. Bire-
escu, pe Dr. Peteanu2 şi pe mine să ne plângem ziarelor pentru 
că în reportajele lor se limitează la fapte diverse, fără a da 
reportaje şi articole asupra problemelor importante din Lugoj. 

                                                 
1 Ultimele Noutăţi (n.trad.). 
2 Aurel Peteanu (1887 – 1961), dr. în litere şi filozofie, folclorist, jurnalist, 
editor al revistelor „Semenicul” şi „Primăvara Banatului”, apărute la Lugoj. 
A fost director la Liceul”Coriolan Brediceanu” din Lugoj. 
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Domnul Stelian Popescu a trimis numaidecât pe dom-
nul Lungulescu să trateze cu noi, desemnând chiar şi persoana 
care să le reprezinte ziarul. A căzut soartea iarăşi pe mine! 

14 Iunie.  Azi a apărut în ziare că Academia a instituit 
o bursă de 7.000 lunar pentru studiul limbii turce. Mai mulţi 
îmi atrag atenţia asupra ştirii, gândindu-se la Lici. Lulu îmi 
scrie că la bursă se va publica concurs şi comisia de examinare 
se va compune din membrii secţiei de istorie. Sperăm că totuşi 
idealul lui Lici se va realiza. Lui Bianu i-am scris câteva rân-
duri de mulţumire, fără a cere direct ceva. Mă mir că săptă-
mâna trecută, când am vorbit cu el, nu mi-a pomenit nimic de 
bursă. Mi-a vorbit de Lici, că şi-a pus nădejdea în Vasiliu-
Bolnavu, un om vanitos, dar care nu se ţine de cuvânt. Ba, ce e 
mai interesant, după plecarea mea, a mers domnul Bianu în 
biroul lui Lici şi a întrebat: „Unde e turcul nostru?”  

18 Iunie. În şedinţa Consistorului de joi am dat 
episcopului un exemplar din Catehismul primei cuminecări, 
tradus din Gasparri1. Episcopul m-a întrebat: „Trimis-ai şi 
autorului?” I-am spus că încă nu, dar îi voi trimite. 

Azi am fost la episcop să-i spun că i-am trimis nu 
numai atât, ci şi câte un exemplar din fiecare catehism al meu. 
I-am cerut sfatul: dacă aş putea să trimit şi Sfântului Părinte 
câte un exemplar din lucrările mele? M-a sfătuit că pot să o fac 
prin secretariatul de stat, frumos legate. I-am spus că aş cere 
binecuvântarea Papei la 25 de ani de preoţie. Mi-a spus că dacă 
aş avea parale, mi-ar câştiga şi altceva de la Roma. L-am rugat 
să se abţină de la acest gând, doar dacă Roma s-ar interesa 
direct, eventual prin Dolci. 

Vorbind despre ultimul comunicat dat în Solia Dreptăţii 
(Orăştie), în chestiunea cu Hunedoara (vezi 28 Aprilie),  am 
constatat că Paveloniu s-a purtat ca un gentilom. I-am spus P.S. 
Sale că el ar primi Lupenii (vezi 15 Mai). „Dar ce facem cu 

                                                 
1 Pietro Gasparri (1852 – 1934), canonist şi diplomat, secretar de stat la 
Vatican până în 1929. 
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Ionaş?” I-am arătat că pentru Ionaş, momentan, nu este soluţie. 
Atunci mi-a declarat că va pune în vederea iezuiţilor să-şi 
găsească un alt loc pentru noviţiat. 

21 Iunie.  Azi am avut zi de mare bucurie. La serbarea 
de încheiere a anului şcolar, la gimnaziul „Iulia Haşdeu”, Nica 
a fost distinsă cu premiul I pe şcoală. 

Pius ne scrie că va veni cu un prieten al său din Franţa, 
fiul unui profesor universitar.  

25 Iunie. Am luat parte la sfinţirea bisericii romano-cato-
lice săvârşită de P.S. Sa episcopul Pacha. A luat parte şi episcopul 
nostru. Liga Agrară a ţinut o adunare la care a venit şi Petru Groza 
cu delegaţii „Frontului plugarilor” din jud. Hunedoara. 

Nu ştiu ce s-a făcut la adunare, mi se pare nu au fost 
prea mulţi participanţi. Col. Hidu îmi spune că a fost ieri la He-
rendeşti şi prin alte sate, cu automobilul şi a văzut câţiva 
emisari cu însuşi I. Popovici-Găvojdia, care au îndemnat 
oamenii să vină la adunare, că atunci nu vor mai plăti dări etc. 
Dar oamenii nu ascultă de ei. Hidu e convins că Popovici e 
bolşevic, nimeni nu ştie de unde a venit la Găvojdia şi cu ce 
bani şi-a cumpărat averea. La alegerea din anul trecut a primit 
bani de la un anumit Moscu din Bucureşti. 

A fost aici şi Otto Roth, care urmăreşte cu atenţie orga-
nizarea plugărească a lui Groza. Nu ştiu, o face numai din con-
sideraţii de prietenie sau cum? A fost şi la adunarea de la Deva. 
I-am chemat pe ambii la mine şi am petrecut două ceasuri 
plăcute. L-au căutat aici pe Groza: domnul Adrian Brudariu1, 
fost şef al „lupiştilor”2 de la Timişoara, pe care l-au dat afară 
din partid, cu Bogdan Humă, şeful „lupiştilor” din Caraş. Au 
tratat cu Groza, probabil în vederea unei fuziuni. Brudariu, cu 

                                                 
1 Adrian Brudariu (1893 – 1977), membru al Partidului Ţărănesc -  aripa 
Lupu, deputat (1927-1928), după război a intrat în Frontul Plugarilor. A fost 
arestat  şi dus la Jilava în 1956 şi a fost eliberat în 1958. 
2 Denumire folosită pentru a desemna aderenţii Partidului Ţărănesc – dr. 
Nicolae Lupu, desprins din P.N.Ţ. în anul 1927. 
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care ne-am înţeles bine, spune că-l va nimici pe Lupu1 şi că 
acesta este un om de nimica şi care trăieşte dintr-un tripou la 
Bucureşti. Bine că a ajuns la criză şi partidul lui Lupu în Banat, 
prea o luase spre bine, la alegeri au avut mai multe voturi decât 
noi, naţional-agrarii. 

12 Iulie.  Azi noapte am venit acasă de la Bucureşti, 
unde am stat în zilele de 8-11 Iulie. Am isprăvit mai multe lu-
cruri pe la ministere. Oraşul îmi dăduse să intervin la Cassa 
şcoalelor pentru aprobarea cumpărării şcolii din str. Buziaşului. 
La Culte, m-am interesat de gradaţii. M-am convins din nou că 
Blajul, în sarcina căruia s-a lăsat aranjarea chestiunii şi care a 
împiedicat o intervenţie a capitulelor propusă de noi pe 30 
Iunie, bizuindu-se numai pe parlamentari (Coltor)2, nu a făcut 
decât lucrul de jumătate. Coltor a obţinut o decizie ministerială, 
cum că gradaţiile se vor acorda ca în trecut, dar acoperirea 
bugetară nu este completă. M-am înţeles cu domnul Ilioniu să 
le dea începând cu 1 Iunie, rămânând ca diferenţa pe Aprilie-
mai să o primim când vor fi fonduri (adică la Paştile cailor). 

Cu Roşian din Blaj  am stat de vorbă mai mult despre 
chestiunea Dăianu. El e referent şi spunea că – deşi bolnav – a 
zăbovit la Blaj pentru a o rezolva în ansamblu. Dar, spunea, 
chestiunea necanonicităţii „Tribunalului disciplinar” de acolo, 
a trimis-o Mitropolitul membrilor să-şi declare opinia. Iar ei s-
au dezinteresat, nu vor să mai vie nici la şedinţe. 

Astfel, spunea el (Roşian), ar trebui să mai aşteptaţi vreo 
două luni, cum aşteptaţi de patru ani. Mie însă începe să nu-mi 
placă felul cum se prezintă Roşian, dă de bănuit a fariseism. 

                                                 
1 Dr. Nicolae Lupu, om politic caracterizat prin traseism, iniţial liberal, apoi 
naţional ţărănist, a părăsit P.N.Ţ. în 1927, înfiinţând P.Ţ. Lupu şi a revenit 
în 1934. În 1946 a înfiinţat desprinzându-se din P.N.Ţ., Partidul Ţărănesc 
Democrat, susţinător al guvernului Petru Groza.  
2 Ioan Coltor, canonic arhidiecezan, a fost împuternicit să trateze cu repre-
zentanţii Sf. Scaun problema Concordatului, subsecretar de stat la 
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale în cadrul celor două 
guverne conduse de Al. Vaida-Voievod în anul 1932. 



 96

Pe Lici l-am găsit la Bucureşti în concediu de o săptă-
mână. Avea să mergă într-o excursie în Dobrogea, dar a întâr-
ziat ortacul său, Puiu Sârbu. Nu a pierdut vremea în zadar, a lu-
crat şi speră că îl va cuceri pe domnul Iorga cu lucrarea despre 
Goga, în vederea concursului pentru bursa turcească. Va men-
ţiona că a făcut deja turca, ştie şi araba. Are nădejde că va reu-
şi. Să îl ajute Dumnezeu! 

Die 10 Iulii accidit mihi quod sequitur. Post meridiem in 
ecclesia S. Iosephi horam adorationis finiendo, damicella quae-
qusque primo in ecclesia ante me genuflexa mesque salutando, 
ipso quoque adoravit, deinde cum ego ecclesiam derelinquere 
intendissem mihi praeeundo, in atrio ecclesiae mihi manum 
osculata, genibus se provolvit petiitque, darem ei eleemosynam, 
cuius ope ipsa in domum suam – Roşiorii de Vede – revertatur. 
Dixit mihi, se fuisse per annum, functionarissam et ab anno sine 
occupatione degere, nuncque donum revertere cupiens, se non 
habere pecuniam nec a Vesperis manducasse. Dedi ei 20 leones, 
sed non fuit contenta, petiit saltem 60 leones. Conata est flere 
quoque, sed lacrimas non vidi, tantum faciei foedationem. Mihi 
porro interroganti quoque tot tempus sine opibus in capitali 
sedeat, et ubi habitet, dixit se habuisse usque hodie, habitaculum 
apud foeminam quemquam, sed nunc jam non habere, dormiet 
apud amicam quamquam. Se mullum adjutorium habere, mihi 
supplicari, quia sit virgo et in futurum oratura pro me et familia 
mea. Ego tamen dixi ei, non posse hic multum nobis conversari 
det mihi occasionem conveniendi, ut mihi statum suum plenius 
exponat. Tunc dixit, se festinare ad amicam suam, sed vespere, 
hora 8-a, in domo B-dul Carol 48 eam inveniam. Dr-em Lupu, 
Iuliani cauza visitando hora 8-a vesperis B-dum Carol 
transgressus, no 48  inveni „directionem generalem Politiae” sed 
in domo anexa nr. 50, vidi conventiculum meretricum esse! ...En 
quomodo audacia meretricum in ecclesiam perque penetrat!1 

                                                 
1 În ziua de 10 iulie mi s-au întâmplat cele ce urmează. După amiază, 
terminând adoraţia în biserica Sf. Iosif, o domnişorică oarecare, după ce mai 
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 Azi a sosit Lulu la Lugoj, venind de la Odorhei cu Ber-
ta mică. 

Camil mi-a trimis cadou pentru nunta de argint1 un 
butoi de vin minunat. 

Tot azi a venit la noi sublocotenentul Oniga, doctorand 
în medicină veterinară. 

13 Iulie. Azi a sosit de la Strasbourg Pius cu colegul 
său, domnul Emil Forster, fiul prof. univ. Dr. André Forster din 
Strasbourg, un băiat foarte simpatic. 

14 Iulie.  Cerând informaţii lui Raţiu de la Episcopie: „Ce 
e de făcut cu vinul, dacă vrei să-l păstrezi?”, s-a aflat pentru ce l-
am primit şi se vede că Raţiu a pomenit de mine episcopului. 
Acesta, având azi şedinţă Consistorială, la urmă, după epuizarea 
ordinii de zi, a menţionat că am avut nunta de argint ieri şi mi-a 
dorit mulţi ani, împreună cu soţia şi copiii, menţionând pe fiecare 
în chip religios. I-am mulţumit după cuviinţă. 

                                                                                                        
întâi a îngenunchiat în biserică în faţa mea şi m-a salutat în timp ce ea însăşi 
era în adoraţie, apoi pe când eu intenţionasem să plec din biserică, ea, luân-
du-mi-o înainte, mi-a sărutat mâna la intrarea bisericii, s-a aruncat în ge-
nunchi şi mi-a cerut să-i dau pomană, cu ajutorul căreia să se întoarcă la ca-
sa ei, în Roşiorii de Vede. Mi-a spus că a fost funcţionară timp de un an şi 
că de un an a rămas fără slujbă şi că, dorind acum să se întoarcă la casa ei, 
nu are bani nici cât să fi mâncat de cină. I-am dat 20 de lei, dar nu fost mul-
ţumită, a cerut măcar 60 de lei. S-a chinuit să plângă, dar nu am văzut lac-
rimi, doar o strâmbătură a feţei. Interogând-o eu mai apoi cum de a stat în 
capitală atâta vreme fără resurse şi unde locuieşte, a spus că pâna azi a avut 
o locuinţă la o femeie oarecare, dar că acum nu mai are, doarme la o femeie 
oarecare. Zice că nu are nici un ajutor, mă imploră zicând că e virgină şi că 
pe viitor se va ruga pentru mine şi pentru familia mea. Eu totuşi i-am spus 
că nu pot să conversez aici prea mult, să-mi dea prilejul să ne reîntâlnim, ca 
să-mi poată expune mai pe larg situaţia sa. Atunci a zis că se grăbeşte la 
amica ei, dar că seara, la ora 8, o s-o găsesc în casa de pe B-dul Carol nr. 
48. Seara pe la opt, trecând eu pe B-dul Carol pentru a-l vizita pe dr. Iulian 
Lupu, la nr. 48 am găsit „Direcţia Generală a Poliţiei”, dar în clădirea 
anexă, la nr. 50, am văzut că este o mică adunare de prostituate!... Iată în ce 
fel îndrăzneala prostituatelor a pătruns chiar şi în biserică! (lat.) (n. trad.) 
1 Nicolae Brînzeu s-a căsătorit cu Emilia (Mili) Nicoară la 13 iulie 1908.  
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 15 Iulie.  Ca răspuns la cărţile trimise Sf. Părinte (vezi 
18 Iunie), azi am primit de la cardinalul Pacelli următorul 
răspuns: 

 
Segretaria di Stato         Dal Vaticano, die 10 Iulii 1933  
di sua Santita                                                 No. 124112 
 
Rev.-me Domine, 
Volumina ab te recens missa libenti animo accepit 

Augustus Pontifex 
Plurimas de huius modi humanitatis officio grates agit 

Beatissimus Pater, qui peculiaris benevolentiae Suae testem ac 
caelestium muneorum auspicam, apostolicam Benedictionem 
tibi amanter in Domino impertit. 

Ego vero haec tibi renuntians, ea qua per est 
observantia me profiteri gaudeo 

Tibi Addictissimus  
Rev.-mo Domino                                                          ss. 
E.Card. Pacelli 
D-no Nicolao Brînzeu 
Lugoj 1 
 

Ieri a venit la noi şi Camil, iar Oniga a plecat azi. 

                                                 
1 Secretariatul de Stat al Sanctităţii Sale   
Dat la Vatican, ziua de 10 iulie 1933 

Prea Onorate Domn, 
Augustul Pontif a primit cu sufletul deschis volumaşele trimse 

recent de tine. Îţi aduce mulţumiri pentru oficierea acestui fel de umanioare 
Preafericitul Părinte care, ca mărturie a bunăvoinţei sale deosebite şi ca un 
auspiciu favorabil al răsplăţilor cereşti, îţi împărtăşeşte cu dragoste binecu-
vântarea sa apostolică întru Domnul. 

Eu, anunţându-ţi aşadar toate acestea, mă bucur să te asigur de 
consideraţia pe care o nutresc faţă de tine. 

Urându-ţi doar de bine, 
Sfinţia Sa Cardinal Pacelli (lat.) ( n. trad.) 
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17 Iulie. Azi am povestit P.S. Sale ceea ce mi-a spus nu 
demult Muntean: că prin anii 1927 ori 1928, P.S. Sa dorind ca el să 
iasă de la Poporul1, pe care, evident, îl ducea la dezastru, i-a trimis 
o scrisoare aspră în care, între altele, îi punea sub nas cât l-a omenit 
la el la masă Gh. Fireza, care era atunci secretar.  I-a dus scrisoarea 
şi i-a predat-o (mie îmi spusese George că episcopul a făcut pentru 
Muntean o scrisoare atât de straşnică cum nu se poate scrie unui 
canonic, aşa că el nici nu i-o predă!), dar i-a cerut cuvântul de 
onoare că nu o va citi. În consecinţă el a păstrat-o în masă, 
nedesfăcută, până ce, anul acesta, fata lui a dat peste ea şi, citind-o, 
l-a întrebat plângând pe tatăl ei, cum se poate să primească 
asemenea scrisoare? De atunci el, Muntean, şi-a propus să nu mai 
vină la masa episcopului, cum nici nu mai vine de un timp încoace 
(a venit numai atunci când au fost aici episcopii Hossu şi Rusu). 

- Vedeţi?, îi spun eu P.S. Sale, aici e un circulus vitio-
sus2. Prea-Sfinţia Voastră aţi crezut că el a primit scrisoarea şi 
că nu s-a achitat de ea, dar, în realitate, el a fost obligat să nu o 
citească, deci nu s-a putut achita de ea, cel mult vă putea spune 
că nu a citit-o. Vina, la tot cazul, o poartă Gheorghe. 

- Nu e adevărat că n-a citit-o, spune P.S. Sa. A citit-o şi 
atunci a adunat consiliul de administraţie şi au hotărât ei că 
episcopul nu are dreptul să se amestece în treburile băncii. A-
tunci am convocat adunarea generală extraordinară şi am 
hotărât fuziunea, ca să sparg banda de acolo. 

Iată cum ies la iveală lucrurile în care eu atâta am avut 
de suferit. 

Haud multo antea episcopus mihi enarravit observationes 
ad vitam passerum. Per fenestram contemplans, quomodo femella 
masculum invitaret ad debitum reddendum, octies – noniesque 
commiseuntur. Ecce quam libidinosae sint ipse aves!3 

                                                 
1 Este vorba de Banca “Poporul” din Lugoj înfiinţată în anul 1900. 
2 Cerc vicios (lat.) (n.trad.) 
3 Nu de mult, episcopul mi-a împărtăşit nişte observaţii cu privire la viaţa 
păsărilor. Privind prin fereastră în ce chip femela îl invita pe mascul să-şi 



 100

 22 Iulie. Azi am venit acasă de la Cugir1 şi Deva. La 
Cugir a fost, în 20 crt. (de Sf. Ilie), inaugurarea Agru-lui. O 
serbare admirabilă, ţinută după masă în curtea bisericii. Înainte 
de masă, am celebrat Sf. Liturghie, la care am predicat eu. 
După masa, la serbare, în numele comitetului diecezan, a vorbit 
domnul Gavril Todica2, luând jurământul membrilor (740, 
aproape toţi fără taxă!). În decursul serbării, a venit însă şi 
domnul Dr. Rusu, directorul Sanatorului din Geoagiu, care fu-
sese delegat pe lângă domnul Iustin Pop din Deva (acesta nici 
n-a voit să ştie de adunare, să reprezinte comitetul diecezan, 
dar aşteptându-l pe frate-său nu era sigur că poate veni şi l-a 
subdelegat pe Todica). La stăruinţele făcute prin telefon, ale 
domnului Todica, a venit şi Dr. Rusu cu fratele său, P.S. Epis-
cop Alexandru al Maramureşului! A vorbit frumos, a asistat la 
binecuvântarea euharistică pe care prima oară am făcut-o la 
Cugir, a şi vorbit în favoarea cultului euharistic, aşa că am re-
purtat, cred, un succes pentru cauză.  

La întoarcere l-au luat şi pe protopopul Ienea cu ei în ma-
şină şi l-au dus acasă. Mi-a spus Ienea că, pe drum, P.S. Alexan-
dru Rusu a vorbit foarte elogios despre mine, susţinând că ar fi 
bine dacă Biserica ar avea mai mulţi oameni muncitori ca mine! 

În aceeaşi vreme am fost chemat la Deva, la înmormân-
tarea Constanţei Radu, fiica protopopului. A murit la etatea de 
25 de ani. A avut loc o înmormântare frumoasă, cu multă lume 
şi multe flori. 

Sosit acasă astă-dimineaţă, mi se spune că sunt invitat la 
Episcopie la micul dejun, pentru a face societate I.P.S. Mailáth3 
de la Alba Iulia. A venit să viziteze pe episcopul nostru, avizându-

                                                                                                        
îndeplinească datoria, se uneau şi de opt – nouă ori. Iată cât de desfrânate 
sunt înseşi păsările! (lat.) (n. trad) 
1 Parohie greco-catolică, în protopopiatul Cugirului, jud. Hunedoara. 
2 Gavril Todica (1877 – 1946), ziarist membru al ASTREI şi al AGRU-ului. 
3  Gusztáv Károlyi Majláh, episcop romano-catolic de Alba Iulia între anii 
1879 – 1938. 
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l înainte, dar acesta a fugit de acasă. I-a scris că, regretă, nu poate 
fi acasă, dar îl va primi secretarul! Lumea comentează în felurite 
chipuri acest gest de neînţeles. Unii spun că nu era acasă pentru că 
a venit să-i redea vizita prea târziu (mie şi lui Muntean, întâmpi-
nându-l la masă, ne-a şi spus P.S. Sa Mailáth că, durere, abia a-
cum poate să-l cerceteze pe epicopul nostru, fiindcă prea multe 
griji apasă pe umerii lui bătrâni!). Alţii susţin că bătrânul  a plecat 
în Ungaria (recte, în Bavaria pentru cura de apă rece!) 

Până eram la masă, bate cineva la uşă şi intră deputatul 
Jakabfy, vicepreşedintele Partidului Maghiar! Imediat bătrânul s-a 
ridicat, l-a luat de braţ şi a mers cu el în camera sa, unde au stat 
singuri cam 10 minute, apoi Jakabfy şi-a luat rămas bun, iar P.S. 
Sa a plecat să vadă catedrala şi, de acolo la Arad, să ia acceleratul. 

Eu înţeleg că, în asemenea condiţii, lui P.S. Nicolescu îi 
era greu să fie acasă. De aceea nu a mers nici la Alba Iulia, 
unde pe 18 crt. trebuia să fie cu ceilalţi doi episcopi, în vederea 
bugetului Patrimoniului Sacru (vezi 5 Mai a.c.), iar de acolo 
trebuia să meargă la Blaj. Pe drum, la Simeria şi la Deva, aşa 
mi se şi spunea, vine P.S. Mailáth cu Nicolescu! 

În ceea ce priveşte legăturile lui Mailáth cu Jakabfy, nos 
habuit episcopus A. Iuliensis per episcopum nostrum epistolam 
mittere d-no Jakabfy. Taedebat autem nostrum episcopus iteratio 
(si bene memini, semel in anno) huius actus malumque suspica-
tus, vedit secretario epistolam, ut eam discrete aperiret videatque, 
quid contineret. Inventi sunt 1000 leones, quos Mailáth d-no 
Jakabfy qua editori fasciculorum „Magyar Kisebbség” intitu-
latorum misit” – Nicolescu rogavit Mailáth, velit ultra per eum ab 
epistolis mittendis abstinere!1 

                                                 
1 Episcopul de Alba Iulia ne-a pus, prin episcopul nostru, să trimitem o 
scrisoare domnului Jakabfy. Se temea însă episcopul de o repetare din 
partea noastră (dacă îmi amintesc bine, încă o dată petrecută) bănuind un act 
de rea voinţă, cum că dacă secretarul ar vedea scrisoarea, ar deschide-o 
discret şi ar vedea ce conţine. S-au găsit 1000 de lei pe care Mailáth i-a 
trimis domnului Jakabfy, ca editor al fasciculelor intitulate „Magyar 



 102

Vorbind azi cu P.S. Nicolescu despre Mailáth, îmi arată 
o scrisoare a P.S. Frenţiu. Acesta propusese episcopilor să ţină 
şi ei, în comun, exerciţii spirituale. (Ce idee genială, azi, când 
toate categoriile de creştini fac asemenea exerciţii, corporativ!), 
Nicolescu  a răspuns că nu găseşte oportun ca episcopii români 
să facă exerciţii în comun cu maghiarii, fiind aceştia cam deo-
chiaţi politiceşte. Frenţiu i-a răspuns: „Ai dreptate, dar nici noi 
nu eram mai buni. Apoi trebuie să-i mai luăm între noi, să nu-i 
lăsăm înconjuraţi tot numai de duşmanii noştri!” Foarte 
adevărat. 

Când am fost la Bucureşti (vezi 12 Iulie), am adus de la 
Nunţiatură pentru P.S. Sa o parte din anteproiectul de canoane 
ce acum se codifică la Roma pentru biserica orientală. Le-am 
răsfoit pe drum şi am văzut că se pregăteşte următoarea modifi-
care a drepturilor clerului oriental: 1. episcopul are să fie „non 
uxoratus”1, adică nu mai poate fi dintre cei căsătoriţi, aşa că 
soţia să-i meargă la mânăstire, cum era până aici. 2. vicarul 
general să fie şi el „non uxoratus”. 3. preotul degradat sau 
redus la starea laică e obligat la continenţă, adică nu se poate 
căsători a doua oară, cum ar fi de după Dreptul de până aci! 

26 Iulie. Azi am stat de vorbă cu domnul Jakabfy. M-a 
întrebat ce zic eu despre Mailáth. I-am spus că-mi pare a se 
apropia de declin. – E grozav, zice, ce face curtea episcopală cu 
el. Ştii că e sub acuză criminală? – Cum? – Iată aşa: au avut un 
avocat evreu. Acum un an le-a venit aminte curtenilor să-l 
abzică, deşi Gyárfás2 i-a făcut atenţi asupra imposibilităţii de a  
rezilia contractul. Evreul i-a pârât şi a obţinut o despăgubire de 
vreo 300.000. Au fost sechestrate vinurile din pivniţa episco-
pului. Peste o săptămână, aceste vinuri au fost vândute. Episco-

                                                                                                        
Kisebbség” – Nicolescu l-a rugat pe Mayláth să se abţină pe mai departe de 
va mai vrea să-i mai trimită scrisori. (lat.) (n. trad.) 
1 necăsătorit (lat.) (n.trad.) 
2 Elemer Gyárfás, avocat, vicepreşedinte până în anul 1939 al Partidului 
maghiar, preşedintele laic al Statusului Catolic Transilvan. 
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pul e pus sub acuză pentru spargere de sigilii sau administrare 
frauduloasă. El ar avea scuza că nu a ştiut ce subscrie, vinovaţi 
ar fi curtenii. Dar, după dreptate, ar urma să fie pedepsit. 

Vorbind despre cazul Fiedler1, mi-a spus că e luat la goa-
nă pentru că nu îi satisface pe şvabi, a căror „Gauamt” instigă 
lumea în contra lui. Când l-au făcut episcop, i-a zis Maniu în faţa 
lui Ghiţă Pop2: „Nu doresc altceva decât să nu se mai facă ma-
ghiarizare prin Biserică.” Asta el a promis-o. Dar situaţia e foarte 
gravă, poporul din Sătmar nu mai doreşte să i se predice în limba 
germană, deşi episcopul i-ar fi dat ordin. El, Jakabfy, e sigur că, 
dacă se face o anchetă, Roma nu-l va abandona pe Fiedler. 

Aici îmi amintesc cum că, atunci când a fost numit 
Fiedler episcop, ziarele maghiare făceau gură, indignate că a 
fost numit episcop la Sătmar un şvab şi nu un ungur. Atunci 
mi-a spus Jakabfy: „Ziariştii noştri evrei sunt proşti, am dat or-
din să tacă şi o să şi tacă în curând. Deja nu mai atacă decât Ke-
leti ujság. Noi, pe faţă, trebuie să ne arătam nemulţumiţi şi a 
trebuit până am cunoscut realitatea: Fiedler are un frate iezuit 
la Budapesta, aşa că în realitate el e alesul iezuiţilor maghiari la 
scaunul episcopal de Oradea....” (Eu mai pot adauga că lansa-
rea lui ca german, spre a fi acceptat de Nunţiatura de la Bucu-
reşti, s-a făcut de către episcopul Pacha, o altă figură de o ţi-
nută românească foarte dubioasă, dar foarte isteaţă!)  

29 Iulie. Astă dimineaţă a sosit Lici care a fost două 
săptămâni prin Dobrogea, apoi cinci zile la Cluj. Deseară avem 
cina în familie la care l-am invitat şi pe episcop. 

31 Iulie. Sâmbătă seara am avut cina la care am come-
morat nunta de acum 25 de ani. Mi-a făcut o feştanie în casă, 

                                                 
1 Istvan Fiedler (1871 – 1957), episcop romano-catolic de Satu – Mare. 
2 Ghiţă Pop. Fruntaş al mişcării naţionale româneşti din Transilvania  
înainte de Unire, membru al P.N.R. şi ulterior al P.N.Ţ., prieten apropiat cu 
Iuliu Maniu pe care nu l-a trădat în politică. Semnatar la Moscova al Con-
venţiei de Armistiţiu cu Puterile Aliate din partea P.N.Ţ. A murit în în-
chisoarea de la Aiud. 
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apoi am avut o masă la care au luat parte: P.S. Sa însoţit de teo-
logul V. Nicola, d-na Ungur cu tatăl ei (Ungur fiind dus de aca-
să), tânărul Oniga (venit de la Timişoara), Camil (sosit abia cu 
trenul de 11 seara peste Bucureşti), copiii noştri cu Emil 
Forster. După plecarea episcopului, a venit Corina cu fetele şi 
Tila-mama, iar tineretul a jucat. Camil a fost atât de drăguţ de 
ne-a trimis înainte un butoiaş de vin bun de la Jidvei.  

Ieri, în 30, seara la 11, Pius a plecat înapoi la Stras-
bourg, împreună cu Forster. Puţin au stat, repede a trecut vre-
mea. Se grăbesc, căci au mult de pregătit în vederea con-
cursului de internat. A plecat şi Oniga, iar astă dimineaţă a 
plecat Camil. Lici mai stă două zile. 

 Hodie cum Muntean de pluribus clericis caelibibus 
locutus, enarravit mihi, quare decedatus D. Fireza tantopere 
familiae Peia favorit et quare hi a Fireza omnia extorquare 
potuerunt. Racoviţae qua parochus Fireza ope istorum ine-
briatus est, dein juxta eum in lectum posuerunt foeminam vidu-
am, matrem Aurelii Popovici, quae eum tentaret. In hac posi-
tione Fireza surrectus timensque, ne Peia en traderent dedit ei 
tot pecuniam fecitque omnia, que iste petiiset!1 

23 August. De când n-am scris aici, multe s-au adunat, 
pe care voi căuta a le rezuma. 

La 6 August a fost hramul mânăstirii Plosca. Anul acesta 
P.S. Sa nu a voit să vină ca să nu se întâlnească cu cei din Hune-
doara, care l-au supărat în chestiunea preotului Iuliu Pop, pe care 
l-au pretins de paroh la ei (îndemnaţi – cum s-a descoperit – de 
canonicul Marianescu). Şi bine a calculat P.S. Sa., căci, chiar dacă 

                                                 
1 Vorbind astăzi cu Muntean despre mai mulţi preoţi celibi, mi-a povestit în 
cel fel răposatul domn Fireza favoriza familia Peia şi cum aceştia au putut 
să stoarcă de toate de la Fireza. La Racoviţa, unde parohul Fireza a fost îm-
bătat cu sprijinul acelora, au aşezat în pat lângă el o femeie văduvă, mama 
lui Aureliu Popovici, ca să-l ispitească. Trezindu-se în acea situaţie şi te-
mându-se ca familia Peia să nu-l trădeze, le-a dat bani cât de mulţi şi a făcut 
tot ce au cerut ei! (lat.) (n. trad.) 
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venea pe la Silvaş1, cu evitarea Hunedoarei, şi atunci îl căutau la 
mănăstire, cum m-am convins. Am fost trimis eu, care am mers 
însoţit de protopop. Seara, de acolo, am mers la Vulcan, unde am 
sosit după miezul nopţii şi am dormit la Ana. Am găsit pe Camil 
acolo, care a plecat la trei dimineaţa. În aceeaşi vreme, P.S. Sa a 
mers de la Lugoj, cu automobilul inginerului Borda (de la Reşiţa), 
la Lupeni, unde am mers şi eu luni dimineaţa şi de acolo am mers 
la Câmpul lui Neag. Aici, prânzind şi îmbrăcându-ne de munte, 
am plecat la orele 15 cu Borda şi cu tânărul Dănilă Berinde, 
candidat călugăr la ass. din Beiuş. Seara am sosit la Buta Mare, 
sus, sub vârf, unde am dormit în cort şi a fost cam frig. Dimineaţa 
am trecut de Buta, am luat-o pe Păpuşa la vale în Lăpuşnic, apoi 
pe Peleaga până la lacurile Bucura. De acolo am coborât iarăşi în 
Lăpuşnic, am mâncat, am ieşit iarăşi sus şi pe Drăgşanu am mers 
până la Scocul Sec, unde am coborât în Scocul Mare şi, seara la 8, 
am ajuns la Câmpul Şelului. Dimineţa am plecat de aci, am trecut 
Oslea şi am coborât la Tismana, după amiaza la 6 am fost acolo, o 
cale bună, dar lungă. La Tismana ne aştepta – veniţi peste Surdu – 
părintele Zugrav cu învăţătorul Paşca din Lupeni şi automobilul 
lui Borda. Am luat o cină bună şi dimineaţa, noi am plecat cu 
automobilul înapoi, peste Severin. Am avut multe pane, abia la 
miezul nopţii am sosit la Lugoj. Paşca a rămas  până a doua zi la 
Tismana, unde a dat de părintele Lungulescu din Craiova, care le-
a vorbit despre mine cu admiraţie. 

Excursia aceasta a completat seria excursiilor noastre pe 
Retezat. Am văzut acest complex de munţi din toate părţile. 
Episcopul mergea sprinten înainte, mai şi juca din când în când. 
Eu cu inginerul Borda mergeam mai moderat, făceam popasuri 
dese. A doua zi, după masă, am văzut că, din propria iniţiativă, 
P.S. Sa a ţinut popasuri destul de lungi şi nu înţelegeam această 
atenţie pe care ne-o acorda. Abia seara ne-a spus că la Bucura i s-
au scrântit venele de la picior. Ziua a treia a mers călare până la 
amiază, dar a fost foarte voios şi mulţumit tot timpul.  
                                                 
1 Parohie greco-catolică în protopopiatul Haţeg, jud. Hunedoara. 
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Foarte bună călăuză l-am avut pe crâsnicul din Câmpul 
lui Neag. 

La Câmp am găsit pe Ioniţă cu famila, Titus bolnav cu 
cavernă, soţia preotului Berinde cu cancer la stomac. Insistă să 
li se dea altă parohie. E vorba de Aninoasa, am reuşit să con-
ving şi pe P.S. Sa şi pe protopop de dreptatea cauzei, dar 
piedica e lipsa de locuinţă. Va trebui deci să aştepte. (Poate e şi 
mai bine să rămână acolo, unde-şi are Vasile rosturile lui). 

Abia am stat o zi (11 August), acasă şi, în ziua urmă-
toare, a trebuit să plec la Cib1, la misiuni. Eu aveam planul ca 
în 13 să merg la Radna, iar la Cib trimisesem pe Andrea. Dar a 
scris preotul din Zlatna că Andrea nu e potrivit, să merg eu că 
încearcă recuperarea bisericii din Cib prin aceea că pe fata 
opozantului P. Cristea să o ia de soţie băiatul lui Bogdan, 
normalist, pe care apoi să-l facă episcopul preot la Chei. P.S. 
Sa a aprobat cu bucurie şi aşa eu am mers la Cib ca să facem 
treabă. N-a reuşit însă, căci P. Cristea a spus că nu ne poate 
garanta retrocedarea bisericii din partea celorlalţi opozanţi. La 
căsătorie s-au învoit, dar aşa ca tânărul Bogdan să fie preot 
aiurea. Poate e mai bine că nu s-a făcut, fiindcă provoca invidia 
altora din sat. Am stat la Cib din 12 seara până în 15 d.a., apoi 
am mers înapoi la Zlatna. Aici, ziua următoare, am vorbit cu 
subsecretarul de stat I. Pop2, cerând retrocedarea bisericii. 

În 17 August am sosit acasă. 
În 22-25 au fost exerciţii spirituale conduse de părintele 

Manu Leo3. În 19 dimineaţa a plecat Mili cu Bertuşca la Odorhei. 
În 25, după încheierea exerciţiilor, a fost Consistor plenar 

şi adunarea generală a Reuniunii de Misiuni. În cadrele acesteia, 

                                                 
1 Parohie greco-catolică în protopopiatul Bobâlna, jud.Hunedoara. 
2 Ioan C. Pop, membru al P.N.R., unul dintre secretarii Adunării Naţionale 
de la Alba Iulia din 1 decembrie1918. După Unire membru P.N.Ţ. Subse-
cretar de stat la Interne în cele două guverne prezidate de Vaida în 1933. 
3 Leon Man, călugăr bazilitan, superiorul mănăstirii Nicula. Arestat de 
comunişti, a murit la închisoarea din Gherla. 
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episcopul, în discursul de deschidere, m-a felicitat la jubileul 
preoţesc de 25 de ani. Au mai vorbit Zugrav şi Muntean. Acesta 
din urmă mi-a adus şi un mic cadou: o pană de argint.  

În 24 August, la şedinţa extraordinară a consiliului co-
munal, la propunerea mea, s-au respins toate obiecţiile cuprinse 
în raportul de anchetă a insp. general Zoe Gherman, raport pe 
care şi-l însuşise Ministerul. În ziua următoare, la şedinţa dele-
gaţiei, primarul m-a felicitat, spunând că am fost „straşnic”. 

În 26 August, dimineaţa, am plecat cu Nica, lăsând casa 
singură. Lulu plecase în 7 August cu Chicinaş la aer în munţii 
Bârgăului, la Piatra Fântânele, aproape de Dornişoara. Am 
plecat şi eu cu Nica să vedem acest loc. Am sosit seara la Cluj, 
unde am dormit la părintele Dăianu. Aci am cinat împreună cu 
Amos Frâncu1, tribunul moţilor, care s-a oferit şi el de apărător 
lui Dăianu. Ne-a povestit multe şi de toate. Despre Vaida, cum 
se trage din familie ţigănească (ţigan-vajda!), iar, după mamă, 
din secui. Despre Cicio2, cum şi-a însuşit moşia de la Celmac. 
În scrisoarea dată la Blaj întru apărarea lui Dăianu, a obiecţio-
nat pe Sâmpălean ca pe „eroul de la Doştat”, a cărui cauză o 
cunoaşte ca fost advocat al lui Crăciun (cel care a divorţat din 
cauza lui Sâmpălean). Spunea că îi pare rău că nu a spus şi de 
„Măria de la Feleac”, cu care ar fi avut Roşianu de furcă, şi 
despre una de la Basna, care ar fi fost în legătură cu Mitro-
politul (ulterioar mi-a spus Domşa că la Basna umbla unul 
Mărgineanţ de la Oraviţa şi cu soţia aceluiaşi ar fi avut relaţii şi 

                                                 
1 Amos Frâncu (1866 – 1933), avocat în Cluj, apărător în Procesul 
memorandist, luptător pentru unire. Simbol al luptei pentru drepturile 
moţilor, ales în două legislaturi deputat şi senator în Parlamentul României 
Mari. 
2 Ştefan Cicio Pop (1865 – 1934), jurist, figură marcantă a mişcării 
naţionale româneşti din Transilvania, vicepreşedinte al  Marii Adunări 
naţionale de la Alba Iulia. Membru al P.N.R., ulterior al P.N.Ţ., a fost 
Ministru de Stat pentru Transilvania în guvernul condus de Al. Vaida 
Voievod (dec.1919 – martie 1920) şi preşedinte al Adunării Deputaţilor pe 
timpul guvernelor conduse de Iuliu Maniu între anii 1928 – 1933.  



 108

Buru, iar copilul l-ar fi crescut Buru la internat, acolo unde ve-
nea şi ea!)1. 

De la Cluj, în 27 după-amiază, am sosit la Mănăstirea 
Piatra Fântânele, unde am găsit pe Lulu sănătos şi am stat acolo 
până în 29 la ora 10. E regiunea cea mai frumoasă pe care am 
văzut-o vreodată, cu mult brad şi o vedere largă. Călugărul 
ortodox din Moldova, Luncanu, cu diaconul său, par oameni de 
treabă, care n-au niciun prejudiciu faţă de catolici. M-au găzduit 
bine şi pe mine. 

În 29, am plecat de acolo cu Nica şi, la miezul nopţii, 
am sosit la Blaj. Aci, în 30, am avut dezbaterea procesului 
Dăianu. A venit şi Frâncu. Am susţinut ambii incidentul cu 
incompetenţa şi cu suspiciunea. Abia acum blăjenii – se vede, 
de frica lui Frâncu – au admis incidentul. La Blaj am stat la 
Mariţi, dar am fost şi la d-na Vlassa, a doua zi am luat masa la 
ei. De la Săucel a venit Niculiţă cu Ion Costea să ne vadă. 

31 August. Am mers de la Blaj la Odorhei, unde era Mili 
de două săptămâni. Aici am stat până în 7 Septembrie dimineaţa. 
Ne-am fi petrecut bine dacă nu era tot ploaie. În 7 Septembrie am 
plecat din Odorhei, de la Ilia, Mili cu Nica au venit acasă, eu am 
mers la Radna, de unde în 8 seara am venit acasă. 

În 11 Septembrie a venit Lulu acasă. 
Ieri a fost la noi ing. Borda cu doamna. El vroia să meargă 

la episcop să se plângă că Boroş, după ce a făcut anchetă la 
Reşiţa, mai ţine legătura cu avocatul Mora, căruia îi cere încă date 
confidenţiale, iar acela le trâmbiţează prin localuri publice. 

La Arad, mare necaz cu zidirea bisericii. 
14 Septembrie. Azi au fost la mine profesorii de teo-

logie G. Stan şi Tămăian2 de la Oradea. Ambii băieţi foarte 

                                                 
1 Dezvăluiri făcute de Amos Frâncu la adresa vieţii imorale, prezumtă pe 
seama unor clerici din instituţiile de învăţământ de la Blaj. 
2Coriolan Tămăian, canonic în Dieceza de Oradea. Arestat de comunişti a 
fost internat succesiv la mănăstirea Neamţ, Căldăruşani apoi la 
Dragoslavele, Sighet, Jilava, Oradea, Galaţi, Botoşani. Eliberat în 1964. 
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drăguţi, mai de-aproape îl cunosc pe Stan, om cu inimă şi 
drept. Ca prefect la seminar, nu ştiu ce a cutezat să vorbească 
acum câţiva ani, şi episcopul numaidecât l-a pedepsit cu trans-
ferare la o parohie pe vară. La mine ţine mult. (vezi 9 Mai) 

27 Septembrie. Aseară au sosit aici episcopii Frenţiu şi 
Hossu cu abatele Iosif Pop, azi au plecat împreună cu episcopul 
nostru la Roma, peste Jugoslavia. Ceilalţi pelerini, împreună cu 
episcopul Rusu, am mers peste Ungaria.  

Au fost azi şi la noi în vizită toţi trei, eu am înţeles că 
vin, dar nu m-am grăbit acasă şi ei au venit, găsind pe Lulu şi 
Mili nepregătiţi. 

După masă am mers la reşedinţă şi le-am făcut eu 
vizita. Am stat mai mult la Iosif Pop. El va încerca la Roma să 
lămurească şi chestiunea Fiedler. Mi-a arătat scrisoarea aces-
tuia, prin care cere intervenţia în sensul de a lămuri cercurile 
conducătoare că el n-are nici o vină, incidentul fiind un simplu 
accident (descoperit la controlul bagajelor unui popă beat!). El, 
de altfel, vede mâna Providenţei, care îl scapă astfel de o 
sarcină. Pe cât ştiu însă, va merge greu pentru că guvernul nu 
va ceda. – În acest caz îşi scoate capul iarăşi Zombory, care, se 
spune, ar fi motorul principal al acţiunii antifiedleriste. Nu ştiu 
dacă se poate crede acest lucru, dar la Dr. Rethy, primarul din 
Odorhei, am văzut o scrisoare a lui Zombory prin care-l infor-
mează că e iarăşi actuală chestiunea Fiedler. 

Zilele acestea (în 21 Septembrie), ne-a chemat episco-
pul la şedinţa capitulară şi ne-a propus să alegem un canonic în 
locul lui Gh. Fireza. Dar ne-a spus că, dorind să-i aducă pe 
iezuiţi la Toteşti (şi ştiind că noi câţiva suntem contra – vezi 15 
Mai a.c.), s-a gândit să meargă la Roma, să expună toată ches-
tiunea Sfântului Părinte şi vom face aşa cum va zice el. Am 
obiectat că Sfântul Părinte judecă numai după cum îi spune 
P.S. Sa şi de aceea trebuie să discutăm problema între noi. Eu 
sunt pentru Crişan de canonic, Ionaş nefiind potrivit la Haţeg. 
Încingându-se discuţia şi fiind timpul înaintat (eram după 
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şedinţa Consistorială), a rămas ca în ziua următoare să ne adu-
năm din nou la şedinţă. În această şedinţă, P.S. Sa a spus că a 
meditat asupra argumentării mele şi a găsit că am dreptate, de 
aceea pune la vot chestiunea complinirii stalului vacant. 

Toţi au fost împotriva combinaţiei cu iezuiţii, afară de 
Muntean. Episcopul ne-a declarat că ţine mult la această idee, 
ba a şi anticipat, promiţându-le Toteştii. La aceasta noi am răs-
puns că nu mai votăm, dar primim cu supunere, pe răspunderea 
P.S. Sale. S-a încins apoi o discuţie lungă ce s-a terminat ca 
între adversari loiali. Dar, după şedinţă, P.S. Sa a luat pe 
Muntean cu sine şi s-a plâns că noi toţi suntem duşmanii lui. 

Destul că în această dispoziţie ne-au găsit cei trei epis-
copi. P.S. Sa nu a chemat pe niciun canonic la masă. La plecare 
însă, la gară, a fost amabil. 

Cu Frenţiu am vorbit, între altele, şi de planul lui de a 
se retrage la 25 de ani de episcopie, plan pe care mi l-a comuni-
cat părintele Manu. De aceea încercase să cumpere de la Aca-
demia Română moşia cu castelul de la Berthelot. Încercarea a 
eşuat din cauză că academicienii neuniţi s-au sesizat şi au fost 
împotrivă. 

1 Octombrie. Azi am fost la Reşiţa, unde am servit în 
locul lui Mäxer, care e dus şi el la Roma. Mi-a trimis ing. Borda 
maşina şi cu aceea am venit şi înapoi. Mili şi Nica au fost şi ele cu 
mine. După amiaza am fost cu Borda până la peştera de la 
Comarnic, cam la 20 km de Reşiţa. Peştera are 1600 m lungime. 

16 Octombrie. Episcopul ne-a trimis la fiecare câte o 
ilustrată din Roma. Când a sosit acasă şi l-am primit la gară, 
ne-a spus, punându-se în trăsură: „Apoi, v-am adus câte ceva 
cadou.” A şi trimis la fiecare canonic o iconiţă. La Consistor a 
fost drăguţ. Azi am fost la el, sperând că voi auzi câte ceva de 
la Roma. A fost foarte supărat. M-a invitat să merg în societa-
tea lui la Dej, la Congresul Agru-lui. Eu, de altfel, n-aş fi mers, 
că n-am bani, amenajările pe care le fac acum la locuinţă 
(schimbarea treptelor la pivniţă şi pod şi apaductul) îmi cer 
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parale. Dar voi merge în speranţa că pe drum voi mai auzi 
unele-altele de la P.S. Sa. 

I-am scris părintelui Lipski din Bucureşti, punându-i în 
vedere obiecţiunile pe care le am faţă de planul cu iezuiţii. Mi-a 
răspuns un alt iezuit că părintele Lipski e grav bolnav şi de aceea 
a trimis scrisoarea mea părintelui Konopka din Cracovia. I-am 
scris şi acestuia, completând informaţiile. O să văd ce rezultat va 
avea. 

Unirea din Blaj, după Sionul Românesc, a publicat un 
frumos articol despre jubileul meu de 25 de ani. Nici după 
acestea, colegii mei, canonicii, nu au găsit cuviincios să-mi 
zică măcar un cuvânt de felicitare. Singur Nestor mi-a trimis o 
scrisoare frumoasă. Ceilalţi „coetus hominum”1... 

Din afară am primit mai multe felicitări. 
24 Octombrie. Azi am venit acasă de la Congresul 

Agru-lui (de la Dej), unde l-am însoţit pe P.S. Sa. Atât la dus, 
cât şi la întors, am dormit în Cluj, eu la Dăianu, P.S. Sa la epis-
copul Hossu. Aseară am cinat şi eu aici. La Dăianu  am întâlnit 
pe Frâncu, cu care sunt în dezacord în ceea ce priveşte apelul 
pe care trebuie să-l dăm împotriva Blajului. El – pe barba lui – 
va trimite un aide-memoire2 în care atacă Blajul într-un chip 
absolut ruşinos. Am stăruit să nu o facă, dar cine se poate 
înţelege cu Frâncu? 

La Dej am fost găzduit la prof. Varna, un om simpatic. 
Prima zi am prânzit la preşedintele Agru-lui de acolo, a doua zi la 
masa comună, a treia zi la prietenul Şanta, cu o familie simpatică. 

La Congres am vorbit la federalizarea reuniunilor feme-
ieşti şi la propunerile comisiei de presă. S-a formulat definitiv 
ideea că Agru va putea progresa numai dacă va avea ca director 
un eclesiastic mai bătrân, cu cunoştinţele şi energia necesară, 
cu o situaţie respectabilă şi care, detaşat de la serviciul său – 
pentru care primeşte salar – să se ocupe exclusiv de Agru. 

                                                 
1 adunare de oameni  (lat.) (n. trad.) 
2 memoriu (fr.) (n. trad.) 
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În cuvântul de închidere, preşedintele a accentuat că episco-
pii sunt de acord şi au promis că în curând se va avea acest director. 

Cine să fie el? Nu ştiu. Preşedintele Agru-lui îmi spu-
nea că la Cluj nu se găseşte nimeni, că episcopul le-a sugerat 
pe Băliban, care nu e de niciun folos, iar Agârbiceanu nu le 
poate face pe toate. Acesta din urmă mi-a spus că mulţi se gân-
desc la mine. Mi-a spus-o şi Ciplea mai demult, ca şi avocatul 
Fântânar din Nădlac, că s-a dezbătut la Congresul de anul tre-
cut. Eu însă nu ştiu cum aş putea primi. Venind pe tren cu P.S. 
Sa, l-am întrebat şi mi-a spus că el nu ştie nimic despre asta şi 
că, de fapt, nu s-ar putea lipsi de serviciile mele. 

De la Simeria P.S. Sa a plecat la Haţeg. E o călătorie 
discretă, în cauza noului vicar, se vede. Eu i-am spus să nu se 
grăbească cu iezuiţii până nu vedem ce efect vor avea scrisorile 
mele – despre care i-am povestit cum le-am făcut. 

În 20 crt., Lici trebuie să dea concurs la bursa publicată 
de Academie pentru limba turcă. S-a pregătit sărmanul trei 
luni. În ultimul moment s-a luat hotărârea să nu fie admişi 
decât licenţiaţi în istorie. Mare ticăloşie! 

Aşteptăm aviz de la Pius, să vedem dacă s-a putut 
supune la examenul de intern şi cum i-a reuşit. 

Pe drumul de la Cluj încoace, am vorbit cu episcopul des-
pre iezuiţi, discutând chestiunea din toate punctele de vedere şi 
spunându-i ce i-am scris lui Lipski şi Kanopka. L-am sfătuit să nu 
se grăbească. Mi-a spus că a vorbit cu Papa şi cu generalul 
iezuiţilor. S. Pater ei congratulatus est, dicens se quoque multo-
ties ad iesuitas recurrere. Accidit, quod superior generalis dicat: 
Sancte Pater, hoc est impossibile. Fac ut possibile sit, dicere solet 
S. Pater. Et fit. Itaque pro nobis quoque, dicit episcopus, magni 
lucri erit, iesuitas habere. Ego dubius remansi, considerando 
personas, quae ad nos venient (Gh. Fireza, Bodocan, Chira).1 

                                                 
1 Sfântul Părinte l-a felicitat, zicând că şi el recurge de multe ori la Iezuiţi. 
Se întâmplă ca Superiorul General să zică: Sf. Părinte, acest lucru este im-
posibil. Papa obişnuieşte să spună: Fă să devină posibil. Şi se face. Şi aşa 
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La Simeria episcopul – care în secret aranjase înainte cu 
Muntean (am aflat că nici secretarul Raţiu nu ştia) – s-a dat jos şi 
a mers la Haţeg cu o maşină care îl aştepta la gară. Mi-a spus că a 
primit o scrisoare de la un mirean din Haţeg (nu mi-a spus cine, 
dar am aflat că era Comes), şi merge să vorbească cu el. A doua zi 
s-a reîntors cu Gh. Fireza, se vede că şi-au dat întâlnire acolo. 

27 Octombrie. Ieri, 26 Octombrie, deşi sărbătoare, am 
fost convocaţi la şedinţa capitulară, sub prezidiul episcopului. 

După deschiderea şedinţei, episcopul – înainte de toate – a 
luat act de propunerea Capitlului (făcută în absenţa mea), de a re-
lua procesul disciplinar al canonicului Nestor. Episcopul însuşi e 
de acord, deşi protestează contra unei astfel de prezentări a lu-
crului, ca şi când nu l-ar fi pedepsit până acum. A făcut-o pe cale 
administrativă. Iar eu în zadar am încercat să arăt că iarăşi e vorba 
de o înscenare diabolică din partea unui dement care are proces 
civil cu Nestor. S-a împiedicat discuţia numai acolo: dacă i se va 
da un fisc din Capitlu şi se va judeca numai în Capitlu ori în 
Consistor cu fiscul Consistorial. Va decide Capitlul. 

Apoi episcopul ne-a propus să ne spunem încă o dată cu-
vântul în chestiunea cu iezuiţii, după ce ne-a arătat ce a vorbit cu 
Popa şi cu generalul S.I. la Roma. Ne-am spus toţi părerea: Boroş 
deja şi-a băgat coada între picioare, Muntean se menţine în pos-
tura fariseică, eu m-am limitat şi menţinut la cele expuse deja atât 
în şedinţă cât şi în particular către P.S. Sa. Marianescu, la fel, a 
rămas pe lângă punctul de vedere de mai înainte! Numirile de 
canonic şi de vicar le va face episcopul prezidial! 

Azi am avut ocaziunea să văd feţe radioase, la culmea fari-
seismului, pentru atingerea unui scop care numai cinstit nu e în in-
tenţiunea celor ce îl susţin (afară, sigur, de episcopul!). Fie-le de 
bine! 

                                                                                                        
zice episcopul că şi pentru noi ar fi un mare câştig să avem iezuiţi. Eu am 
rămas în dubiu, având în considerare persoanele care au venit pe la noi (Gh. 
Fireza, Bodocan, Chira). (lat.) (n. trad.) 
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31 Octombrie. Azi a fost şedinţă capitulară în care am 
proclamat pe noul canonic Simplu cum e, se prezintă bine şi 
sper că voi ieşi la cale cu el. Îmi spune că Gheorghe i-a cerut 
să-i închirieze casa lui din Haţeg, pentru noviţiat. Dacă aşa stă 
lucrul, noviţiatul se va face la Haţeg. Atunci, pentru ce le-a tre-
buit Toteştii? 

De la Lici şi Lulu încă tot n-am primit nici o scrisoare. 
Trebuie să sosească mâine. În schimb Pius ne scrie deziluzio-
nat: la examenul de intern, deşi probele i-au reuşit admirabil, 
rezultatul a fost negativ. La fel au păţit încă doi străini! Am 
ştiut eu că nu merge aşa uşor nici în Franţa, cu aprobarea 
străinilor! Dar atunci pentru ce îi admite la examen? 

1 Noiembrie. Astă dimineaţă au sosit Lici şi Lulu de la 
Bucureşti. Lici a făcut cerere la ministru să fie repartizat acolo 
şi cu serviciul militar, ca să-şi reţină şi postul la Academie! 

3 Noiembrie. Pius ne trimite o lungă scrisoare, îm-
bucurătoare. Dacă nu a reuşit să intre între cei 10 care au ajuns 
interni titulari, a ajuns între următorii cinci care se numesc 
„extern cu premier”. Aceştia primesc locuri ce rămân vacante. 
Aşa a primit el pe anul acesta un loc vacant la clinica der-
matologică. La anul va da iarăşi examenul şi va putea fi titular. 
În scrisoarea lui face planuri interesante de viitor şi-şi ia rămas 
bun de la finanţarea noastră. De-ar da Dumnezeu să fie aşa! 

4 Noiembrie. Mai săptămânile trecute, fratele Pantea1 
din Racoviţa mi s-a arătat foarte indignat de calomniile ce ar fi 
proferat Muntean la adresa lui, adică a familiei (soţiei) lui. A-
meninţă că va recurge la extrem, dacă nu i se face dreptate. Ul-
terior l-am întrebat cum s-au aranjat lucrurile. Mi-a spus că M. 
s-a referit la Cismaş2, iar acesta a spus că a auzit de la nişte ţă-
rani din Racoviţa. 

                                                 
1 Atanasie Pantea, preot greco-catolic în Racoviţa, parohie greco-catolică în 
protopopiatul Buziaş, jud.Timiş. 
2 Ioan Cizmaş, administrator parohial în Ticvaniul Mic, protopopiatul 
Oraviţa. Jud. Caraş-Severin. 
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De la Muntean am aflat de ce e vorba: dicunt homines 
episcopum non posse tam indulgentem esse ergo Pantea, nisi 
relationes cum uxore eius haberet!1 Infamia aceasta – căci nici 
măcar de aparenţe nu poate fi vorba – arată numai atâta: că de fapt 
şi oamenii au observat cum Pantea, timp de 10 ani, a făcut ce a 
voit la domeniu. Acum, fireşte, lucrurile s-au cam schimbat, mai 
mult în urma intrigilor lui Ziurel decât a calomniei de mai sus. 

De jubileul meu, am primit frumoase rânduri de la 
mulţi. Dintre foştii colegi de liceu, Otto se menţine în amintiri 
duioase, Groza îşi etalează iarăşi concepţiile lui „revizuite”. 

A murit Amos Frâncu! După cele expuse la ultimul 
contact avut cu el (vezi 26 August) mai pot adăuga că, de la 
Dej trecând prin Cluj, am aflat că, pe lângă apelul făcut de 
mine pentru ambii în chestiunea Dăianu, el a mai redactat un 
aide-memoire pentru Roma, în care atacă rău Blajul, între altele 
şi pentru cazurile homosexualilor Lallande şi Şerboianu, pe 
care Blajul le-ar fi muşamalizat. Mai e atacat Mitropolitul şi pe 
chestiunea falsificării procesului v[erbal] al sinodului arhid[ie-
cezan], din 1921 în chestiunea aranjamentului şcolilor primare 
cu statul. I-am spus lui Frâncu să renunţe la memoriul său 
pentru că numai ne facem de minune în faţa Romei, iar de o 
acţiune de răsturnare a Blajului pe toată linia nu poate fi vorba. 
Moartea lui Frâncu închide acest incident. 

9 Noiembrie. Ieri am adus reportaje depre jubileul 
meu: Temesvarer Zeitung (nr. din 8 Noiembrie), Universul, Di-
mineaţa (cu fotografie), Curentul (nr. din 9 Noiembrie), azi 
aduce Calendarul. În toate cele de la Bucureşti a scris d. Po-
pescu-Costeşti, corespondentul de aici. A comis însă o confuzie 
pentru că, luându-se după cele din  Sionul din 15 Septembrie şi 
aplicându-le la termenul de 31 Octombrie când se împlinesc 30 
de ani de ziarist, expune lucrurile ca şi când acum aş fi fost 

                                                 
1 Oamenii spun că episcopul nu ar putea fi atât de indulgent faţă de Pantea 
dacă nu ar avea relaţii cu soţia lui. (lat.) (n. trad.) 
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sărbătorit de un grup de preoţi şi mireni şi pune în gura episco-
pului cuvinte scoase din articolul lui Raţiu. 

La Temesvarer Zeitung a scris fratele Otto, greşind numai 
cu aceea că mă face vicar episcop, iar „Hodegetica” şi „Păstorul şi 
Turma” le pune ca lucrări deosebite. După el s-au luat ziarele 
locale din Lugoj: Banater Bote, Lapok, Lugoscher Zeitung. 

 Mai zilele trecute Vestitorul din Oradea a publicat un 
articol frumos, cum nici nu m-aş fi aşteptat. 

12 Noiembrie. Răsunetul de aici publică un articol 
măgulitor semnat de redacţie, dar scris în realitate de fratele 
Andrea. 

14 Noiembrie. Lici, prezentându-se la Cercul de Recru-
tare din Deva pentru serviciul militar, a fost repartizat la 1 Ro-
şiori în Arad (noi cerusem 17 Inf. Lugoj). De aici l-au trimis la 
şcoala militară din Târgovişte, unde a scăpat cu aceea că nu 
poate depune garanţia. S-a reîntors la Arad şi acum o să vedem 
dacă poate trece la serviciul auxiliar, ca apoi după 3 luni să 
meargă la Bucureşti. Am trecut şi eu ieri, în 13, pe la Târgo-
vişte, să-l văd pe Lici. Am plecat dimineaţa din Bucureşti, am 
ajuns acolo şi la amiază am plecat, ajungând seara acasă. Am 
văzut noua catedrală, consacrată chiar cu o zi înainte (12 Oct.). 

La Bucureşti am fost duminică (în 12), la marele 
consiliu al Partidului Naţional-Agrar la care ne-a convocat 
Goga. Dar a izbucnit criza de guvern, fiind în curs consultările 
la Maiestatea Sa, şi Goga nu ne-a făcut alt expozeu decât că 
menţine declaraţiile de până aci şi nu se abate de dragul 
niciunei combinaţii de la linia pe care şi-a impus-o. 

Pe drum spre Bucureşti am călătorit cu un domn din 
Craiova, care mi-a spus lucruri interesante de la Curte: cum bă-
trânul Wolf1 vorbeşte la cafea de „copiii săi”, cum după-amiază 
îi cântă muzica de gardă. Cum este un colonel la balamuc pen-
tru că a tot pisat pe Vodă să se lase de duduia, cum căpitanul 

                                                 
1 Tatăl Elenei Lupescu. 
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Precup1, care l-a adus cu avionul la restaurare, a fost pălmuit şi 
trimis la Balcic în cazarmă 2 ani pentru că în confidenţă i-a 
spus că poporul cere să se lase de duduia. 

Chiar se întâmplase nenorocirea cu d-na lui Puiu 
Dumitrescu (serv[itorul] part[icular] al Maiestăţii Sale Regele) 
că a sărit de la etaj. Povestind acest lucru Mitropolitului Cisar 
(la care eram găzduit), mi-a spus şi el ce a auzit că, nu demult, 
d-na lui Puiu l-a făcut atent pe Vodă cum că bărbatul ei o 
înşeală: la cutare casă în oraş ar păstra în cassa de fier hârtii 
compromiţătoare. Puiu ar fi fost reţinut câteva ore şi de fapt s-
ar fi găsit hârtiile. Alţii, cu care am vorbit la Bucureşti, au spus 
că această ştire nu s-a confirmat. În schimb toţi recunosc – şi 
mi-a spus-o şi Oţoiu, cu care am stat mai mult de vorbă – că la 
audienţa critică Vodă l-a primit pe Vaida ca pe un ţigan. 

15 Noiembrie. Azi a venit Boldea de la Bucureşti şi a stat 
până la rezolvarea crizei. Combinaţia Duca-Goga a eşuat din cau-
za intransigenţei pe principii a lui Goga. Era cert că Duca, umilit a 
merge la Gheorghe Brătianu şi la Goga, nu ar fi primit singur 
mandatul dacă nu intervenea emisarul bancherilor de la Paris. 

După rezolvarea crizei, Goga – spune Boldea – a fost 
foarte bine dispus şi senin, simţindu-se liber şi promiţând a 
continua acţiunea naţionalistă. Spune că la audienţa avută la re-
ge, după ce l-a vizitat Duca, a spus lucruri care se vor afla nu-
mai din testamentul lui politic. Va urma desfiinţarea Gărzii de 
Fier, iar aderenţii ei vor trebui să vie la noi. Goga a mai adău-
gat că a fost la Hitler şi la Mussolini, dar trimis de Rege. Ne-a 
dat ordin să depunem candidatura la alegerile ce urmează şi, ce 
e mai grav, să nu ne îngrijim noi de cheltuieli!...?!?... (E posibil 

                                                 
1 Victor Precup, colonel, personaj dubios care a pus la cale pe data de 7 a-
prilie 1934, alături de alţi ofiţeri ardeleni nemulţumiţi de viaţa imorală a re-
gelui Carol al II-lea, un atentat, dejucat de Mihail Moruzov, şeful serviciului 
Secret al Marelui Stat Major. Asupra atentatului s-au făcut o serie de spe-
culaţii, adevărul nefiind elucidat nici până în prezent.  
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ca cineva să-l pregătească pe Goga pentru regimul de dreapta 
ce va avea să vină şi la noi!) 

17 Noiembrie. Azi a fost o şedinţă a Comitetului Reu-
niunii Femeilor din localitate, la care s-a vorbit de demisia pre-
zidentei şi a secretarei. Cauza: grava jignire suferită acum a do-
ua oară. Despre ce e vorba? 

Duminică, 12 Noiembrie, reuniunea a dat un ceai la Casi-
no. Presidenta cu încă o doamnă au mers să-l invite pe P.S. Sa. 
Acesta era deja în sufragerie, nu le-a primit, ci le-a trimis prin teo-
logul care le-a anunţat, 100 lei! Am hotărât că nu primim demisia, 
ci o delegaţie va merge la prezidentă şi va căuta să o împace. Iată 
cum poate avea urmări grave nepriceperea unui episcop! 

Ştefan Bălan1 scrie de la Strasbourg că Pius şi-a schim-
bat modesta cameră din str. A. Jung cu una frumoasă şi luxoasă 
de la spital. O şi merită, zice, pentru că a muncit mult. Dumi-
nică, 5 Noiembrie, toţi românii din cele 4 dieceze au mers de l-
au salutat. El i-a primit şi i-a servit cu un pahar de vorbe bune 
aşa cum numai el ştie să fie! 

Săracul Pius! Zilele trecute l-am întâlnit la Bucureşti pe 
Oţoiu şi, plimbându-mă cu el, i-am mulţumit şi pentru prompti-
tudinea cu care totdeauna a dat aprobare cererilor de valută, 
prezentate de Lulu pentru Pius. Mi-a spus câtă plăcere îi făcea 
să-l vadă pe Lulu, a promis chiar că după terminarea studiilor îl 
va ajuta să obţină un post. Mai spunea că cererile erau atât de 
mici - 200-300 franci francezi - încât el l-a întrebat pe Lulu 
dacă nu e cumva o greşeală. „Nu, a răspuns el, căci nici nu am 
mai mulţi bani.” 

Pius a avut abia strictul necesar, pe când alţii aveau 
1000-1500 franci francezi. Noroc că a mai putut primi şi de la 
călugări valută, iar până în anul IV a avut masa la Seminar, 
plătită cu sfintele liturghii. 

                                                 
1 Ştefan Bălan, nepot al episcopului de Lugoj, Ioan Bălan, preot celib, 
actuar diecezan, viitor canonic. 
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18 Noiembrie. Între gazetele care au scris despre jubi-
leul meu e şi Avântul de la Petroşani. 

22 Noiembrie. Ieri am fost la Arad, la punerea pietrei 
fundamentale a bisericii din Şega. M-am dus deoarece nu a voit 
alt canonic să mergă, iar eu doream să-l văd pe Lici, soldat 
T.R. la 1 Roşiori. La serbare a fost şi vicarul de la Timişoara şi 
l-am pus pe el să predice. Herlo a făcut un hrisov pentru a-l pu-
ne în zid, în care a scris câte verzi şi uscate. Pe unele le-am mai 
şters. Pe Lici nu l-am găsit. Era dus la Sibiu la supravizită, în 
vederea serviciului auxiliar. Ne-a scris de acolo. 

24 Noiembrie. Între cei care mă felicită este şi episco-
pul Pacha prin câteva rânduri în latineşte, foarte frumos conce-
pute. E singurul episcop care-mi trimite felicitările în scris. 
Gherla şi Oradea m-au felicitat când au fost aici. Mă mir de 
Rusu, desigur a uitat. (A scris mai târziu!) 

Frenţiu îmi trimite o scrisoare drăguţă ca răspuns la obser-
vaţiile făcute în chestiunea cursului de 6 ani la Academia teolo-
gică de acolo. Îmi face elogii spunând că am lucrat mult şi întot-
deauna bine. Să dea Dumnezeu să pot lucra şi de aci înainte, „la 
Lugoj ori la Cluj”, cum va voi Dumnezeu. E prima oară când în 
mod oficial mi se pune în vedere Clujul, în sensul indicat la 24 
Oct1.  

30 Noiembrie. Azi am primit iarăşi o scrisoare mai 
lungă de la Pius, în care scrie ce boiereşte e aprovizionat la spi-
tal: cameră mare, frumoasă, cu toate conforturile, masă bună 
(ne trimite şi menu-ul), telefon etc. Toţi românii îl admiră. A-
mintirea frigului pe care l-a îndurat din când în când în camera 
sărăcăcioasă e doar „o amintire” pentru el! Har Domnului că a 
ajuns aşa de bine! 

7 Decembrie. Ieri, de Sfântul Nicolae, fiind dimineaţa 
încă în pat, cine bate la uşă? Lici. A venit de la Sibiu unde a 
fost pentru supravizită (şi a fost clasat serviciu auxiliar) şi de la 
Ilia  s-a abătut şi pe la noi. Am petrecut bine ziua. Ne-au cerce-
                                                 
1 Autorul se referă la propunerea de a prelua preşedinţia AGRU-lui. 
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tat domnul primar Bireescu, Boldea, Holban, Crişan, Marianes-
cu, Raţiu, Zasloţi cu doamna, Dionne cu d-na, Mătăsariu, Mu-
gur, Bîrlea, Văcariu, Moise, Dumbravă, iar după-masa Boroş, 
părintele Leandru şi Bistriţean cu doamna. 

9 Decembrie. Am fost la Arad în inspecţie catehetică şi 
să-l văd pe Lici. Prietenul Dr. Boteiu a fost foarte drăguţ, mi-a 
promis tot sprijinul. 

15 Decembrie. Azi ne scrie Lici că a fost Dr. Boteiu la 
ei şi a intervenit ca să fie scutit de instrucţie. Face numai teorie 
şi va lucra într-un birou, la cassierie. 

R. Roman a fost pe la mine şi mi-a spus că scoate o re-
vistă unde vrea să publice cazul lui Gh. Fireza. I-am spus să nu 
o facă. 

Mai acum 10 zile Marianescu a fost rău, a fost dus chiar la 
spital, dar a stat puţin. Se speră că se va putea împiedica boala. 

18 Decembrie. Azi a fost pe aici Iosif Popa, episcop în 
Arad. A primit de la episcopul o telegramă prin care-i deza-
vuează ţinuta faţă de Ştefan Cicio Pop şi i se pune în vedere o 
altă ţinută cu memento „ordinele se execută, nu se discută”. De 
fapt, episcopul a avut în vedere că domnul Şt. C. Pop nu s-a 
arătat prea favorabil clerului şi le-a luat sesiile.  Într-o adunare 
publică prezidată de el, domnul Haţieganu a înjurat preoţimea – 
iar liberalii au dat numaidecât ceva ajutoare preoţilor şi le-au 
recomandat să voteze cu guvernul. Se va vedea dacă a procedat 
bine episcopul impunându-şi voinţa şi dând instrucţii directe 
preoţilor în favoarea lui Şt. C. Pop. 

Aseară gimnaziul de fete a dat o reprezentaţie la teatru. 
Nica a cântat solo la pian, iar la tabloul viu a fost Preacurata. 
Toţi ne-au felicitat. Noi ne temeam că nu va reuşi, nici chiar 
profesoara ei de pian - d-na Dionne - nu a ştiut să o pregăteas-
că, dar lume foarte serioasă m-a asigurat că s-a produs bine, 
mai bine decât cealaltă, care e mai bătrână şi mai deprinsă. 

28 Decembrie. Au trecut sărbătorile cu bine. Au fost 
acasă şi Lulu şi Lici. Lici a sosit abia în noaptea Crăciunului. A 
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luat un concediu „medical” de 20 de zile ca să meargă şi la Bu-
cureşti. La Arad o duce bine, a ajuns la un birou. Are mare 
noroc cu Dr. Boteiu. Nu a făcut deloc exerciţii cu calul. Dacă 
reuşeşte să treacă la Bucureşti, va fi tot bine. 

Au trecut şi alegerile la care eu am candidat la Senat.  
I-au votat oamenii pe liberali ca oile. 

 Hodie venit ad mea Oct. Aldea parochus Ostroviensis. 
Conquestus est mihi se ad episcopum vocatum esse, qui ei im-
posuit, quomimus ancillam Annam, olim Lugojii 17 per annos in 
aula episcopali servientem et inde ob scandalum cum alia foemina 
circa secretarium S.F. dimissam - se quoque dimitteret. Sibi hoc 
valde incommodum esse, quia res domus ejus optime curaret et se 
nescire, quomodo alteram ancillam tam strenuam inveniret. Sed 
Άγιώτατος ei sub poena suspensionis minatus, praetexto dictam 
foeminam meretricem esse. Videtur hoc episcopum postulare, quia 
nuper quidam pater iesuita Toteştii sibi sedem elegit... Res eo 
incomprehensibilis est, quia Aldea antea de vitio naturae opposito 
accusabatur.1 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Astăzi a venit pe la mine Oct. Aldea, parohul de Ostroveni. Mi-a mărtu-
risit că a fost chemat la episcop, care i-a impus, nici mai mult nici mai puţin, 
decât să o dea afară pe servitoarea Ana, care slujise odinioară la Lugoj la 
palatul episcopal, de unde împreună cu  mai alte femei a fost demisă în 
urma scandalului legat de secretarul S.F. Mi-a zis că îi este foarte neplăcut 
să facă asta, fiindcă se îngrijea foarte bine de gospodăria lui şi nu ştie cum 
ar putea să mai găsească o altă servitoare atât de harnică. Dar „Preasfinţitul” 
l-a ameninţat cu pedeapsa suspendării pretextând că respectiva femeie ar fi 
prostituată. Se pare că episcopul îl acuza de faptul că nu de mult un părinte 
Iezuit şi-a ales sediul la Toteşti... Lucrul e cu atât mai de neînţeles cu cât 
anterior Aldea era acuzat de viciul contra naturii. (lat.)  (n. trad.) 
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Anul 1934 
 

5 Ianuarie. Ca de obicei, am primit o mulţime de felici-
tări de Anul Nou. Între altele, de la profesorul Ghenadie Ilie 
(Timişoara)1, care, fiind aici cu încă doi profesori şi alţi foşti 
membri ai „Gărzii de fier” a fost cercetat de mine, am inter-
venit în favoarea lor ca să fie eliberaţi – neavând nici o vină –, 
ceea ce s-a şi făcut în ziua de Ajun. La plecare, n-au avut vre-
me să vie pe la mine, de aceea îmi scrie acum şi-mi mulţumeş-
te, mărturisind că, dacă pe faţă au rezistat la îndemnurile mele, 
între ei mi-au aprobat totuşi cele spuse şi s-au consolat.  

Lici a plecat în 1 crt. seara la Bucureşti ca să lucreze la 
Academie 12 zile. 

Ieri în Consistor a fost discutat cazul relatat de mine în 
scris despre Jivanca, cu neconsumarea Sfintei Cuminecături în zi-
ua de 24 Decembrie, pe motiv că vinul a fost acru. Le-am arătat 
temeiul pe care stă suspiciunea că el nu crede deloc în Sfânta Tai-
nă. Marianescu, în loc să-l doară cele relatate, a căutat să producă 
diversiune, pentru a-l scoate curat pe Jivanca, căruia îi este prie-
ten. Tot el l-a salvat şi în 1926, când episcopul îl pusese în dispo-
nibilitate. Aşa îşi au protectorul în Lugoj cei doi: Jivanca şi Bă-
cău. 

11 Ianuarie. Azi în Consistor am avut mare scârbă, tot 
din cauza lui Jivanca. Acesta a dat declaraţie sub jurământ că a 
consumat în regulă Sf. Cuminecătură, ceea ce ar fi văzut şi crâs-
nicul Gavrilă. Am cerut ascultarea crâsnicului. Boroş, referentul, 
spunea să nu-l mai ascultăm ca să nu amestecăm şi pe crâsnic în 
cauză. Am stăruit. Episcopul, neplăcut atins, spunea că-l va 
asculta el. I-am spus că, întrucât el e judecător, nu poate fi şi 
anchetator. Mi-a răspuns brusc să-l arăt Papei! 

                                                 
1 Ilie Ghenadie (? – 1996), profesor, membru al Institutului Social Banat 
Crişana, iniţiator în Banat al mişcării legionare, prefect al judeţului Timiş-
Torontal în perioada guvernării legionare. 
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12 Ianuarie. Azi la biserică mi-au spus protopopul Ţiucu 
şi crâsnicul Băcău cum li s-a plâns Gavrilă că Jivanca a căutat să-l 
capaciteze să spună că el a fost de faţă la consumare. Dar el nu a 
fost de faţă, căci pe el l-a trimis după ţigări. Ulterior şi Gavrilă mi-
a spus acest lucru, ba mi-a dat şi declaraţie în scris. Să vedem cum 
o muşamalizează Marianescu. De episcop nu mă mir. Mi-a spus-o 
în repetate rânduri: nu-l pot reglementa pe acest om, să-l arătăm 
Papei, să facem cu el ce vrem. Dar când e vorba de o crimă atât de 
gravă?... 

Astă-seară a venit Lici de la Bucureşti. Spune că a 
aranjat cu colonelul lui să fie chemat la Bucureşti în serviciu. 

14 Ianuarie. Azi iarăşi mi-au trimis vorbă de la închi-
soare „gardiştii de fier” că profesorul Gherasim e bolnav. Am 
mers să-l văd, nu e aşa de rău cum era la Crăciun. Am văzut şi 
pe preotul Madincea din Vermeş, care îi înjură pe cei din 
partidul lui că nu se interesează de el!  

Pius ne scrie că s-a angajat la o revistă medicală de 
acolo să facă desene de reclamă. Va primi cam 2-3.000 lei la 
lună. Frumos. Băiat harnic! 

16 Ianuarie. Azi a fost la mine fratele Pantea din Ra-
coviţa. Se plânge că, luându-i-se administrarea moşiei, episco-
pul i-a spus: „Noi rămânem prieteni buni, oricând eşti bine-vă-
zut la casa mea.” Aseară a mers iarăşi la curte, ducând ceva lu-
cruri şi rămânând acolo ca de obicei. La masă episcopul nu a 
vorbit nimic cu el. Urma să-l primească după cină. După cină 
însă l-a chemat sus pe servitorul Balint şi i-a trimis vorbă lui 
Pantea că la el nu mai are nici masă, nici cameră şi că azi după-
amiază trimite pe Ziurel să aducă registrele aşa cum sunt. 

Pantea e indignat de acest tratament. Spune că mai are 
de primit vreo 120.000 de lei de la episcop, nu şi-a ridicat banii 
de la el din 1927, i-a lăsat să fie păstraţi până ce le va trebui 
fetelor de zestre. Va face scandal. Cu atât mai vârtos că nu i-a 
dat satisfacţie în chestiunea calomniilor colportate de Cismaş, 
de care chiar el, episcopul, ar fi trebuit să se sesizeze. 
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Dixerat nempe Cismaş se ab aliquibus rusticis e Raco-
viţa audisse: ideo episcopus Pantea faveret quid cum uxore 
ejus relationes haberet! Provocatus ut originem harum calum-
niarum monstraret Cismaş nihil indicare potuit. Episcopus eum 
contemnendo in pace reliquit. Pantea satisfactionem petiit, sed 
frustra. Investigatio faciendo R. Marianescu comissa est. Hic 
amicus hujus quoque indigni, sicut aliorum- nihil investigavit.1 

20 Ianuarie. Azi la ora 6 seara primesc printr-un băiat 
necunoscut un bileţel trimis din închisoare în care se cere să fie 
avizat Dr. Andreiu să meargă la profesorul Stoicănescu2, care e 
pe patul de moarte din cauza grevei de foame şi de sete, ţinută 
de şapte zile, şi eu să-l spovedesc. 

Am mers la închisoare, pe Dr. Andreiu îl transportaseră 
deja la spital (medic al închisorii e Dr. Murărescu, un nepriceput, 
care nu constată nimic). Am mers apoi la spital şi l-am găsit mai bi-
ne. Avuse accese de nervi şi de cord. Am căutat să-l încurajez şi să-
l fac să înceteze cu greva, ceea ce a şi urmat. Nu l-am mai spovedit. 

Tot azi i-am pus în vedere episcopului să renunţe la 
îngrădirea bisericii pe porţiunea obţinută de el (2 metri de la 
zid), că vom face noi, oraşul, un parc de jur-împrejur. 

Azi-seară a venit Lici de la Arad într-o misiune la Re-
gimentul Călăraşi de aici. Stă până marţi dimineaţa. 

26 Ianuarie. Dr. Pop, preşedintele Agru-lui, a scris epis-
copului nostru să-i comunice dacă primesc eu să fiu director eclesi-

                                                 
1 De curând Cismaş a zis că a auzit de la nişte ţărani din Racoviţa că de aceea 
episcopul îl favorizează pe Pantea fiindcă ar avea relaţii cu soţia acestuia! 
Provocându-l să-mi arate originea acestor calomnii, Cismaş nu a putut să îmi 
indice nimic. Deşi trebuia condamnat, episcopul l-a lăsat în pace. Pantea a cerut 
satisfacţie. Reverendisimul Marianescu a fost convocat pentru a face o 
investigaţie. Acest prieten al lui, chiar dacă nevrednic, ca şi al altora – nu a 
investigat nimic. (lat.)  (n. trad.). 
2 Constantin Stoicănescu, membru important în mişcarea legionară, coleg cu 
Ilie Ghenadie, în anul 1933 şef al organizaţiilor din judeţul Timiş-Torontal, 
numit de Horia Sima comandant al organizaţiei „Munca Legionară”. Alături 
de alţi legionari a fost arestat după asasinarea lui I. G. Duca. 
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astic al aceluia ori să caute altă combinaţie. I-am răspuns că, de vre-
me ce nu mi-au dat ocazia să lămuresc unele chestiuni preliminare, 
nu mă pot angaja. 

Din cele trădate de episcop, aflu însă că la conferinţa 
epicopească, fiind vorba de asta, el a anticipat întrucâtva răs-
punsul meu în sens negativ, spunând că eu fiind şi la oraş, 
având şi casă în Lugoj, fiind la Cluj traiul mai scump şi nici o 
indemnizaţie specială, nu aş merge, mai ales că nu se ştie dacă 
aş fi substituit gratis de către colegii mei. 

Tot atunci episcopul Hossu a declarat că va aduce la 
Cluj pe Mălaiu1 de la Năsăud, cum s-a şi întâmplat. Astfel am 
scăpat eu, dar nu ştiu cum va ferici Mălaiu Agru. (Pentru el va 
fi o bună trambulină pentru episcopie). 

În şedinţa Consistorială de ieri, iarăşi am avut un 
incident cu Marianescu. S-a angajat să facă o anchetă în contra 
preotului Madincea, care e închis cu gardiştii de fier aici, iar 
câţiva oameni puşi la cale de liberali, au venit cu pâră asupra 
lui. Am pretins să se observe Conc[iliul] Prov[incial] II, de care 
el nu a ţinut seamă până acum la nici o anchetă! 

În cauza Jivanca (vezi 11 Ianuarie),  crâsnicul a dat de-
claraţie că nu a văzut nimic, fiind trimis după ţigări. Interogat 
ulterior, Mihi a spus că el nu a jurat că l-a văzut crâsnicul, ci că 
l-a văzut cineva. În realitate, după primul jurământ, a căutat să-
l convingă pe crâsnic ce să spună, dar acesta nu s-a supus. 

30 Ianuarie. Azi am făcut o Sf. Liturghie la închisoare. 
M-au rugat gardiştii, la care am fost alaltăieri` fiindcă îmi tri-
miseseră vorbă. Am fost rugat să le scriu lui Avram Imbroane şi 
prefectului Nistor2, ceea ce am şi făcut. Azi m-au rugat să merg 
                                                 
1 Titus Mălaiu, dr. vicar general în Năsăud, viitor preot greco-catolic la Bu-
cureşti. A făcut parte din mişcarea legionară. Arestat de comunişti a fost de-
portat la canal şi ulterior a fost închis la Midia şi Rubla până în anul 1956. 
2 Dimitrie Nistor (1890 – 1963), avocat şi om politic, membru al P.N.L., 
prefect de Timiş între anii 1933 -1937. Arestat de comunişti, a trecut succe-
siv prin beciurile Securităţii din Bucureşti şi Timişoara, Jilava, Galaţi şi Bo-
toşani, unde a şi murit. 
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peste două zile să-i împărtăşesc, că lor nu le trebuie preot ortodox, 
nici altul, ci eu. Le-am spus că pe cel ce nu renunţă la greva 
foamei, nu-l absolv. Ieri le-am trimis de la mine 2 m lemne de foc. 
Încolo, zilele acestea, o să fie iarăşi eliberaţi o parte din ei. 

2 Februarie. Ieri, în Consistor, s-a comunicat din partea 
P.S. Sale rezultatul anchetei făcute la Vermeş contra preotului 
Madincea, spunându-se că, din punct de vedere canonic, nu are 
defect „nici cât e negru sub unghie”. Am intervenit susţinând că 
defectul a fost de a nu se fi comunicat înainte martorii către acuzat 
şi de a nu fi luat şi pe martorii acestuia. A răspuns că e numai o 
anchetă informativă şi pe baza acesteia decide transferarea 
preotului. Fiind vorba că cine să meargă la Vermeş, Boroş a pus 
chestiunea cu Neda. Atunci a spus episcopul: „Iei pe dracul şi pui 
pe diavolul! Aceleaşi păcate i s-au dovedit şi lui Isgar” (şi arată 
spre Muntean care a anchetat.) Se pune numai întrebarea: pe Neda 
de ce nu l-a pedepsit atunci, ci l-a lăsat să meargă la Blaj profesor 
de teologie, ca un model pentru clerici? 

Azi iarăşi am făcut Liturghie la închisoare. Gardiştii au 
încetat aseară greva foamei, începută luni, în 29. Cei din 
judeţul Caraş au fost deja eliberaţi, urmează şi ceilalţi. 

7 Februarie. La cererea lui Ghenadie, am transmis dom-
nului Ioachim Miloia1 cererea de a interveni în favoarea lor. El 
îmi răspunde liniştitor, cerând să am eu grijă de ei, căci el nu mai 
poate interveni. Eu scrisesem deja celor amintiţi la 30 Ianuarie. 

Otto îmi scrie că iarăşi e persecutat în ziare din cauza 
rolului lui la Camera de Muncă. Îmi răspunde la scrisoarea mea de 
Anul Nou şi profeţeşte un război ruso-japonez pentru sfârşitul 
primăverii, România având să tragă mari foloase comerciale ca 
furnizoare de cereale pentru Rusia. 

                                                 
1 Ioachim Miloia (1897 – 1940), personalitate de prestigiu a culturii bănăţene, 
dr. în istoria artelor, director din 1928 al Muzeului Banatului din Timişoara, 
preşedinte al Secţiei Artistice şi Culturale din cadrul Institutului Social Banat 
Crişana. Coleg în cadrul Secţiunii cu Ilie Ghenadie care avea calitatea de secre-
tar, acesta din urmă solicitându-i sprijinul pentru eliberarea legionarilor arestaţi. 
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8 Februarie. Primind avizul că Ghenadie e bolnav şi ar 
trebui transportat la spital, m-am dus la închisoare. Directorul 
îmi spune că azi probabil vor pleca toţi. Întâlnind pe chestorul 
poliţiei, acela îmi spune că vor merge la Timişoara unde vor fi 
triaţi. Vizitând astă-seară pe Stoicănescu la spital, aflu că i-au 
dus la Bucureşti. Au vrut să-l ducă şi  pe el, dar i s-a făcut rău, 
a căzut pe scări. Bietul băiat, are nervii total zdruncinaţi! După 
ce a scăpat prima oară din închisoare (în 24 Decembrie), s-a 
căsătorit, iar peste 6 zile a fost deţinut1 din nou. La temniţă a 
avut un incident cu directorul – cherchez la femme!2 –.  El 
afirmă că este verosimil ca Zelea Codreanu să fi fost suprimat! 

10 Februarie. Astăzi, vorbind cu dl. Prof. Dionne despre 
biserica din Franţa, narravit ille mihi, se audisse a foemina qua-
dam sequntur. Erat illa filia parentum domum prope „villam” 
ministrum praesidis Combes habentium. Cum illa a viro suo 
separatim viveret (postea iterum reconciliati sunt), venit ad eam 
vicarius generalis Lyonensis ejus intercessionem apud Combes 
petens ut in episcopum nominaretur. Vicarius gen. damicellam 
ad cauponam  in separatam cameram, ad comissationem invita-
vit ibique eam sub tunica sibi astringere conabatur. Tales etiam 
episcopus habebat ecclesia Galliae eo tempore habetque fors 
nunc quoque... Episcopi, qui nomen dant liberis moraviis...3 

16 Februarie. Chestiunea lui Dăianu, absolvit de suspen-
dare la Blaj şi numai în parte la Cluj, tot de aci ameninţat cu proces 

                                                 
1 arestat  
2 căutaţi femeia! (fr.) (n.trad.) 
3 mi-a povestit că a auzit că ar fi fost urmărit de o femeie oarecare. Era fiica unor 
părinţi care îşi aveau casa lângă “vila” preşedintelui miniştrilor din Combes. Pe 
când ea trăia separată de soţul ei (după aceea s-au împăcat din nou), a venit la ea 
vicarul general din Lyon – cerând să intermedieze la Combes ca să fie numit 
episcop. Vicarul general a invitat-o pe domnişoară pentru o petrecere la un han, 
într-o cameră separată, şi acolo a încercat să o îmbrăţişeze pe sub tunică. Chiar aşa 
episcop avea biserica Galiei în acel timp şi poate că mai are şi acum. Episcopi care 
se identifică cu moravurile libere...  (lat.) (n. trad.) 
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civil pentru câte-toate, dă tot mai multă dovadă de răutate ome-
nească. Dl. Carada1 îşi dă mult silinţa să producă o tranşare paşnică. 

Azi, vorbind cu episcopul, mi-a spus că în proxima con-
ferinţă episcopească va pune chestiunea unui om al nostru în 
Minister. Acolo spune că e pentru mine şi mă va propune. 

Aseară a sosit de la Oradea Lulu, luând cu succes 
examenele anului I la Drept. 

Azi a sosit Lici de la Arad, în concediu de 20 de zile, 
apoi va merge iarăşi la Bucureşti, la Academie. 

27 Februarie. În zilele 22-25 am ţinut misiuni la Lă-
ţunaş2. De acolo am mers, pe 23 seara, la Timişoara, unde în 
amfiteatrul „Traian Lalescu” al Politehnicii am ţinut o confe-
rinţă sub titlul „Tragedia Calvarului”. A luat parte multă lume: 
elevi de liceu, studenţi, teologi romano-catolici, domni, doam-
ne. Era vorba că se inaugurează conferinţele în serie aranjate de 
Astru3, în acord cu Reuniunea Sf. Maria a Femeilor Române 
Unite. În realitate, doamna prezidentă făcea pe nemulţumita că 
abia cu o zi în urmă i s-a spus de începutul seriei, adică de con-
ferinţa aceasta şi aşa nu a putut face destulă propagandă printre 
doamne. Cu toate acestea, a fost public destul, căci au fost lipi-
te afişe cu litere mari. Succesul a fost splendid. 

În schimb eu, cu atâta călătorie încolo şi încoace, stând 
la Gătaia în frig, am răcit binişor, aşa că sâmbătă seara am avut 
38,7º. Duminică am încheiat misiunile cu bine, am venit acasă 
cu 38,5º. Ieri am avut din nou 37,5º, seara nimic, azi am fost la 
primărie, la delegaţie. E ultima şedinţă, căci e hotărâtă dizolva-
rea şi va fi şi o comisie interimară în care e vorba să fiu numit 
şi eu, dacă voi primi. 

                                                 
1 Este vorba probabil de Theodorian Carada (1868 – 1949), scriitor, avocat 
şi om politic. A colaborat cu articole la numeroase publicaţii printre care şi 
„Cultura Creştină” de la Blaj. 
2 Parohie Greco-catolică în protopopiatul Vărădiei, jud.Timiş. 
3 „Astru” este  Asociaţia tinerilor din Biserica Greco-Catolică.  
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Pe drum de la Lăţunaş spre casă narravit multa mihi 
Stanciu de rebus Romanis quae nempe in seminario Graeco-
rum accidunt. Quidam eorum qui seminario praesunt benedic-
tinus, moribus lascivis ornatus (e seminario nocte exire sole-
bat, ut...matrem suam videret!) demum omnino deficit sacer-
dosque pro Russis Parisii degentibus factus est.1 

16 Martie. Azi a venit Lici de la Bucureşti, a mers la 
Arad, expirându-i concediul. Dar deja s-a dat ordin să fie trecut 
la Bucureşti la Minister. 

Pe zilele 18-25 crt. era să ţin misiuni la Deva. Anumiţi 
domni de acolo au găsit însă că le-ar trebui un orator de forţă, 
necunoscut. Să le fie de bine. 

Revista Keleti Szemle de la Miskolc îmi dă titlul de 
episcop. Se vede că mă confundă cu Excelenţa Sa Nicolescu. 

18 Martie. A venit Lici de la Arad să-şi ia cu el hainele 
civile, pentru că a venit de la Bucureşti ordinul de transfer şi 
trebuie să mergă cu hainele lui, iar la Bucureşti va primi altele. 

19 Martie. O campanie s-a pus la cale împotriva bietului 
Andrea, profesorul de religie. Evident, e pusă la cale de direc-
toarea Şcolii Normale, cu concursul lui Băcău, Zasloţi, Cipu. In-
trigat2, se vede, episcopul a luat măsuri pe ascuns ca Andrea să fie 
înlocuit la capela de la Şcoala Normală de fete. Acesta a mers şi i-
a cerut audienţă. Nu l-a primit, ci i-a lăsat vorbă să dea în scris ce 
are de spus. A făcut în scris un memoriu documentat. Azi l-a tri-
mis înapoi, scriind pe plic „Retour”. Andrea fiind călătorit, l-a pri-
mit doamna sa. A alergat îndată la noi, disperată. E într-adevăr o 
barbarie nemaipomenită! /.../ Orice, numai Evanghelie nu este la 
Lugoj! 

                                                 
1 Stanciu mi-a povestit multe despre chestiunile romane care în mod evident 
se întâmplă în Seminarul grecilor. Cei care sunt la Seminar au în frunte un 
oarecare Benedictin, împodobit cu moravuri lascive (obişnuia să iasă 
noaptea din Seminar ca să îşi vadă... mama!), până la urma a lipsit de tot şi, 
lipsind, aşa cineva a fost făcut preot pentru ruşii din Paris. (lat.) (n. trad.) 
2 a intriga (arh.) – a băga intrigi  
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Azi a fost aici Nemoianu, am ţinut comitetul judeţean al 
partidului. A fost în discuţie şi intrarea mea în comisia interimară 
a oraşului. Nemoianu va întreba pe Goga. Mă tem să  nu vie târziu 
avizul lor. Azi am ţinut şedinţa ultimă a delegaţiei, fiind deja pro-
mulgată noua lege administrativă prin care încetează actualele 
consilii. 

Am primit – împreună cu dl. profesor Mităr1 – o invita-
ţie să mă prezint ca martor la dezbaterea procesului Gărzii de 
Fier (atentatul de la Sinaia). Se vede, ne-a pus şi pe noi în apă-
rare, între cei 600 de martori, alături de Vaida, Mihalache2, A-
verescu3 etc. Fireşte, nu am plecat. Eventual, săptămâna viitoa-
re. Fac un şopru nou în curte. 

20 Martie. Am fost azi în treacăt pe la Andrea să văd 
ce face. E o jale de nedescris. Scrisoarea retrimisă de episcop, a 
distrus pe biata femeie. Zace în pat cu criză de nervi. 

21 Martie. Azi a plecat Lici, transferat definitiv la 
Bucureşti. A venit numirea comisiei interimare, dar şi o tele-
gramă de la Nemoianu, cum că nu aprobă Goga. S-a opus Bol-
dea, intervenind şi Bireescu. 

22 Martie. Azi am avut una dintre cele mai scârboase 
zile ale vieţii mele. În şedinţa Consistorială, înainte de a începe 
dezbaterile, se scoală Crişan – pus la cale – şi cere lămuriri în 
cauza Andrea. P.S. Sa face un expozeu, arătând cum lui nu i-a 
convenit de la început că a fost numit aci, fiind el din arhidie-
ceză; cum i-a spus Bratu că e păcătos (în cauza de la Alba Iulia 

                                                 
1 Tiberiu Mităr, profesor în Lugoj, membru al mişcării legionare, prefect în 
guvernul naţional legionar, arestat după rebeliunea legionară şi ulterior de 
către comunişti. A fost internat în lagărele de la Noua Culme şi Periprava, 
de unde a fost eliberat în 1964. 
2 Ion Mihalache (1882 -1963), învăţător, om politic din vechiul Regat, 
preşedinte al Partidului Ţărănesc şi, după fuziunea cu P.N.R. vicepreşedinte 
al P.N.Ţ. Arestat de comunişti, a murit în închisoarea de la Râmnicu Sărat. 
3 Alexandru Averescu (1859 – 1938), general şi om politic, comandant al 
Armatei române în primul război mondial. A întemeiat Liga Poporului, 
devenită în 1920 Partidul Poporului. A fost de trei ori prim-ministru. 
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pe care, în realitate, blăjenii au găsit-o fără temei); cum s-a fă-
cut denunţul domnişoarei Laichici; cum el, P.S. Sa, a cerut mi-
nisterului să ancheteze ce au depus fetele; şi cum l-a înlocuit la 
Şcoala Normală. În zadar am arătat eu, referitor la cauza de la 
Alba Iulia, că însuşi Borza l-a apărat, că trebuie să facem noi 
anchetă fără a ne lua după denunţurile făcute la minister. Toţi 
au fost contra mea şi au cerut eliminarea lui din învăţământ. 
Fără să-l mai asculte, au hotărât suspendarea lui a divinis1şi în-
locuirea lui la toate şcoalele. Nici pe Hristos nu l-au osândit cu 
atâta perfidie ca pe omul acesta! 

25 Martie. Ieri a venit aici profesorul Ţiţeica2 de la Bu-
cureşti, secretarul general al Academiei, pentru a ţine o confe-
rinţă. Seara am fost cu el la „Dacia”, azi la masă la episcopie,  
l-am însoţit la tren. 

26 Martie. La intervenţiile făcute, însuşi Goga îmi scrie să 
nu primesc niciun rol în comisia interimară. Mi-am dat abzicerea. 
Sevici m-a rugat să o ţin suspendată până vorbeşte el cu Goga. 

28 Martie. Azi am fost la Caransebeş, unde a trebuit 
Lulu să se prezinte în faţa comisiei de recrutare. Am vizitat 
şcolile secundare pentru a mă convinge cum învaţă religia ele-
vii noştri. Am văzut pe Dr. Cornean, care m-a primit foarte cor-
dial. L-am pus la curent cu chestiunea Andrea. Am luat masa la 
Dr. Ştefan Pop, care s-a bucurat mult văzându-mă. El mi-a spus 
că ar fi bine să punem, prin detaşare, un preot unit la Caran-
sebeş. S-a interesat de multe lucruri de la noi. El e tot cel vechi, 
numai la figură s-a schimbat. 

1 Aprilie. Pe 30 Martie am fost citat la Bucureşti, la 
Consiliul de Război, unde am fost ascultat ca martor în proce-

                                                 
1 Pedeapsă canonică care impune interdicţia pentru clerici de a administra 
Sf. Sacramente şi de a mai celebra Liturghia. 
2 Gheorghe Ţiţeica ( 1873 – 1939), dr. în matematică, membru al Academiei 
Române şi secretar general, Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Varşovia, vicepreşedinte al Societăţii Politehnice, preşedinte al Consiliului 
permanent din cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice. 
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sul „Gărzii de Fier”, asupra unei conferinţe ţinute de Ion Zelea 
Codreanu la Lugoj1, în 1933. Am stat de vorbă cu mai mulţi 
dintre ei, între care cu Nichifor Crainic2 şi Ion Moţa3. Nichifor 
îmi spunea că probabil se vor înţelege ca să ducă o luptă unita-
ră cu Goga4. 

La Ministerul Instrucţiunii am vorbit cu Bratu în cauza 
Andrea. El e tot pornit, dar l-am rugat să studieze dosarul. 

Tot în chestiunea Andrea am fost la senatorul Rusu Abru-
deanu5. Cu acesta am vorbit mai multe, m-a rugat să-i fac un pro-
iect de lege pe care să-l propună din iniţiativă parlamentară, în 
chestiunea romanizării numelor. Vorbind despre Biserica noastră şi  
chestiunea viitorului Mitropolit, dl. Rusu mi-a spus că eu aş fi bun 
de mitropolit, întrebându-mă dacă nu candidez. I-am răspuns cu se-
ninătate că eu, fiind familist, sunt mai fericit decât cu toate mi-
tropoliile din lume! 

Cu Goga am stabilit programul conferinţei ce se va ţine 
în 29 crt. la Lugoj. 

Cu Nunţiul papal am discutat chestiunea Dăianu6. Am 
văzut că o cunoaşte şi că e în căutarea unei soluţii. O să vedem ce 
va fi. Am văzut, în aceeaşi problemă, şi pe dl. Theodorian-Carada. 

                                                 
1 Ion Zelea Codreanu, profesor, membru al Ligii Apărării Naţional Creştine, 
tatăl lui Corneliu Zelea Codreanu. 
2 Nichifor Crainic, pe numele său real Ion Dobre (1889 – 1972), dr. în teo-
logie, profesor la facultatea de teologie din Chişinău şi ulterior din Bucu-
reşti, membru al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Universităţii 
din Viena, poet, publicist, filozof, exponent de seamă al curentului gândirist 
promovat prin revista „Gândirea”, pe care a condus-o.  
3 Ion Moţa (1902 – 1937), jurist, publicist şi om politic a luptat ca voluntar 
în războiul civil din Spania împotriva comunismului, în timpul căruia a şi 
murit. 
4 În discuţiile cu autorul jurnalului, Nichifor Crainic se referă la apropierea 
dintre L.A.N.C. şi  Partidul Naţional Agrar condus de O. Goga, care vor şi 
fuziona în anul 1935, formându-se Partidul Naţional Creştin. 
5 Ion Abrudeanu Rusu (1870 – 1934), istoric şi publicist, la data discuţiilor 
cu autorul jurnalului senator de Alba din partea P.N.L. 
6 Nunţiu papal în România la acea dată era Valerio Valeri. 



 133

La Senat am văzut pe episcopii Nicolescu şi Rusu. 
Acesta din urmă – mi se spune – când a auzit că sunt la Bucu-
reşti, a remarcat la Nunţiu la masă: „A venit Brînzeu şi s-a şi 
făcut un cutremur de pământ” (în 29 seara a fost un puternic 
cutremur la Bucureşti!). 

3 Aprilie. Ieri a fost Consistor. Iarăşi am adus chestiunea 
Andrea, cerând o procedură mai umanitară, ca să nu fie suspendat 
de la salariu. Episcopul s-a arătat foarte încăpăţânat, mi-a declarat 
că nu cedează de la măsurile luate, dar că salariul i-l lasă. Mi-a 
aruncat în faţă că eu l-am adus la Lugoj şi că l-am ocrotit. Eu i-am 
spus că am avut contact cu el fiind doar inspector catehetic. Am 
abzis de la această cinste. 

Azi îmi spune preotul Sasu din Şuşanoviţa că a discutat 
o oră această problemă cu episcopul şi i-a pus în vedere că vor 
ieşi la iveală lucruri neplăcute despre domnişoara Laichici, cea  
care l-a pârât pe Andrea. 

Eu acuma văd clar toată chestiunea: campania e pusă la 
cale cu scopul de a-l scoate pe Andrea, ca să ajungă în locul lui 
Zasloţi, iar în locul acestuia Cipu, a cărui mireasă e Laichici! 

10 Aprilie. Am fost trimis de sărbători la Bobâlna1, dar a 
venit preotul acasă (fiind dus la înmormântarea mamei sale), aşa 
că nu a mai fost nevoie de mine. Am stat la Pricaz2, unde am 
servit ziua întâi de Paşti, iar preotul Armean a fost la Folt3. În 
aceeaşi zi, după-amiază, am făcut Vecernia la Folt, făcând bucurie 
şi acelor oameni. Era să merg la Geoagiu, la sanatoriu, să văd pe 
Tit Todoran, dar s-a pus pe ploaie. Am luat trenul şi am venit la 
Mintia, unde am văzut cum se construieşte biserica nouă. Oa-
menii, foarte bucuroşi de venirea mea, ar fi dorit să rămân la ei a 
doua zi, să le servesc, dar nu am putut. Le-am promis că merg la 
Duminica Tomii. Azi au fost la noi doamna Herlo de la Arad cu 
copiii. A găzduit de multe ori pe Lici cât a stat la Arad. 

                                                 
1 Parohie greco-catolică în protopopiatul Bobâlnei, jud.Hunedoara. 
2 Parohie greco-catolică în protopopiatul Jiului, jud. Hunedoara. 
3 Filie greco-catolică în protopopiatul Bobâlnei. 
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A murit arhitectul Zecu, un bătrân curios, venit aici de 
la Bucureşti, un om care fusese în legătură cu curtea Regelui 
Carol I, un mare liberal, de altfel. Avea casa în vecinătatea 
noastră. Ne vedeam pe stradă, dar nu făcusem cunoştinţă, poate 
şi din cauză că bătrânul era surd de tot. Mai anii trecuţi, mă 
trezesc cu el că sună la intrare. Îl primesc şi el îmi arată o 
gazetă în care, ca ocară pentru intoleranţa noastră, a uniţilor, se 
spunea că la Bucureşti nu s-a întrebat niciodată cine de ce 
religie e. Chiar la Internatul Teologic de acolo sunt servitori 
neortodocşi. I-am răspuns că intoleranţa nu e de partea noastră 
şi, dacă e vorba aşa, şi la institutele noastre sunt angajaţi 
ortodocşi. Am găsit de cuviinţă să mă duc şi eu la el, i-am dat 
şi cărţi de citit. Pe urmă, cu ocazia discursului meu ţinut la  în-
tâi Decembrie 1930 la Teatrul Comunal – pentru care am fost 
atacat de naţional-ţărănişti – i-am dat să citească manuscrisul, 
împreună cu alte lucrări de-ale mele (articole, „Păstorul Sufle-
tesc” etc.), să vadă părerile mele în privinţa unificării sufleteşti 
şi a sentimentelor de frăţie faţă de Regat. Mi-a răspuns printr-o 
observaţie jignitoare şi atunci am rupt relaţiile cu el. 

De Paşti am dat un articol la Ţara noastră („Adevărat a 
înviat!”), pe care mi l-au publicat cam ciuntit, şi unul la Dumi-
neca („Epistolie către maramureşeni”).  

Ziarele locale au luat ştire cu regret că nu sunt în comi-
sia interimară. 

15 Aprilie. Azi dimineaţă la 3 am plecat la Blaj, la 8 
am sosit la Mintia, unde am servit Liturghia, animând pe bunii 
credincioşi la terminarea bisericii – şi am luat trenul următor 
pentru a veni acasă. Am sosit la 16.14 şi la 19 a plecat Lulu la 
Bucureşti. Dimineaţă aşteptăm pe Nica de la Bucureşti. 

La Blaj am mers pentru Adunarea Generală a Societăţii 
„Sfânta Unire” şi pentru a vedea cum e judecată acolo cauza preo-
tului Andrea. Acesta din urmă nu a intrat încă în preocupările lor. 
Cei care au auzit de ea găsesc că episcopul a procedat rău. Ca de 
obicei, am auzit şi acum destule plângeri împotriva felului cum se 
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fac scrisorile oficiale la Lugoj. Tătar e absolut dezgustat de P.S. 
Sa, găsind că nu ştie deloc să atingă tonul demn şi grav. 

Am fost şi la Mitropolit, care m-a oprit la masă, fiind masă 
capitulară de ziua instalării canonicului Dănilă. Cât am stat la Exce-
lenţa Sa, n-am ajuns să aduc vorba despre ce aş fi dorit: cauzele Dă-
ianu şi Andrea. Mi-a vorbit, între altele, de organizarea parohiilor  
din vechiul Regat, ceea ce e integral în sarcina arhidiecezei. Spunea 
că planul lor era ca Oltenia să fie la Lugoj, Bucovina-Basarabia la 
Maramureş, Moldova la Cluj, iar Oradea să aibă grija românilor de 
peste hotare. S-a ataşat integral la arhidieceză, poate din 
considerare că, dacă se va forma în viitor o eparhie la Bucureşti, să 
fie lucrurile mai simple. La masă, Mitropolitul ne-a povestit lucruri 
foarte interesante în legătură cu Hajdudorog1.  

În 1912, mitropolitul Mihalyi l-a trimis pe Suciu2 la 
Roma cu relaţiile cincinale, spunându-i: „Ungurii vor să facă o 
nouă episcopie, dar ideea asta o au din 1870 şi nu vor reuşi.” 
Ajuns la Roma, Suciu a văzut pe câţiva cardinali (între ei: De 
Lai, Rampolla3), care nu ştiau nimic. Subsecretarul de stat i-a 
spus că guvernul maghiar forţează episcopia, dar ei răspund tot: 
„Încet-încet, ca să nu facem vreo greşeală.” 

                                                 
1 Problema înfiinţării unei episcopii maghiare la Hajdudorog şi recunoaş-
terea limbii maghiare ca limbă de cult s-a pus încă din secolul al XIX-lea, 
amplificându-se în primul deceniu al veacului următor. Ea a dat naştere la 
numeroase discuţii şi proteste din partea clerului român greco-catolic, în 
frunte cu mitropolitul Zeno Vancea şi ulterior Mihalyi de Apşa, întrucât 
realizarea ei afecta o parte din parohiile româneşti din Diecezele de Oradea 
şi Gherla supuse maghiarizării prin trecerea lor la noua Episcopie. Cu toate 
protestele şi memoriile ierarhilor români greco-catolici, cărora li s-au 
alăturat şi laicii, urmare a maşinaţiunilor guvernului maghiar şi cu sprijinul 
nunţiului apostolic de la Viena, Francesco Rossi Stockalper, secondat de  
secretarul de stat la Vatican Merry del  Val,  papa a înfiinţat această 
episcopie prin bula „Cristi fideles graeci” din 8 iunie 1912. 
2 Este vorba de viitorul mitropolit Vasile Suciu, în anul 1912 canonic şi 
profesor la Seminarul teologic din Blaj. 
3 Mariano Rampolla (1843 – 1913), cardinal secretar de stat la Vatican pe 
timpul papei Leon al XIII-lea. 
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Cardinalul secretar de stat Merry del Val, la care abia a 
treia zi a ajuns, l-a luat în balon. La obiecţiunile lui că se face 
un instrument de maghiarizare, a răspuns: 

„Nu-i adevărat. Cine ţi-a spus?” Şi cum el arăta nesupu-
nerea ungurilor la ordinele de până aci ale Congregaţiei de a nu 
folosi limba maghiară în cult, cardinalul îi ripostă: 

„Va fi cum ordonăm noi!” 
Venind acasă, abia dacă au trecut 10 zile şi mitropoli-

tul1 a fost chemat la Pesta, la conferinţa episcopatului în ches-
tiune. A fost trimis iarăşi Suciu, dar a întârziat şi a pierdut tre-
nul. Când a ajuns acolo, episcopii noştri i-au arătat actele: un 
proces al conferinţei episcopale în care, fiind vorba de o nouă 
episcopie catolică, o cetăţuie a catolicismului, ea a fost adopta-
tă unanimi cum aplausu2.  Episcopii noştri au făcut la urmă 
observaţia că speră să nu se va facă nimic fără să fie întrebaţi... 
Când s-au trezit ai noştri, era deja prea târziu! 

Acum trimite Nunţiu de la Bucureşti ştire că e gata 
decretul de desfiinţare a Hajdudorogului pentru România! 

21 Aprilie. Universul de azi publică proiectul de lege 
depus la Senat din iniţiativă parlamentară de Ion Rusu-Abru-
deanu. Proiectul şi motivarea sunt făcute de mine, după cererea 
lui Rusu, când am fost la el (vezi 1 Aprilie a.c). A introdus 
unele modificări ce nu sunt dintre cele mai norocoase. 

23 Aprilie. Ieri a fost aici Congresul ziariştilor din Ba-
nat. Înainte de masă a fost adunarea generală la care am vorbit, 
mulţumind pentru onoarea ce mi s-a făcut de a mă proclama 
membru de onoare. La amiază, am vorbit la banchetul dat de 
primărie în numele comitetului local de pregătire. După masă, 
şedinţa solemnă a Congresului, la care am avut referatul: „Edu-
caţia morală prin presă”, ce a dat ocaziune la discuţii. Dl. Cuţa-
na de la Dimineaţa m-a contrazis, invocând nu ştiu ce drepturi 
ale ziariştilor. L-am pus la punct şi, pe lângă mine, preşedintele 

                                                 
1 La acea dată mitropolit era Victor Mihalyi de Apşa. 
2 în unanimitate, cu aplauze (lat.) (n.trad.) 
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Ivanov şi  - printr-o magistrală vorbire – dl. Boldea. Seara alt 
banchet, apoi serată artistică la care, spre ruşinea lor, corurile 
din Lugoj nu au cântat. 

Azi a fost aici Gala Galaction (Părintele Gr. Pişcu-
lescu)1, şi a ţinut o conferinţă la teatru. Seara am fost şi eu la 
„Dacia”, la masa comună. 

25 Aprilie. Ieri a fost la noi protopopul Maior de la 
Oradea, care mi-a povestit multe din necazurile lor cu episco-
pul. Aseară am fost la operă cu el. 

Azi am fost la Timişoara pentru a aranja numirea lui 
Pompi Andrea la administraţia financiară de aici. Am vizitat pe 
fratele Otto Roth, care ar fi dorit să stăm mai mult de vorbă 
pentru a-mi descoperi impresiile câştigate nu demult pe la 
Budapesta. S-a întânit cu prietenul Horvath Bela, director în 
Ministerul de Interne, care i-a povestit că toată acţiunea lor cu 
revizionismul e neserioasă, fiind susţinută şi umflată artificial 
de magnaţi. Nimeni nu mai ia în serios nici pe Rothamare, nici 
întâlnirea de la Roma sau posibilitatea revizuirii. Totul e „va-
kulj magyar”. Domnii îşi fac mendrele, îşi plasează favoriţii, 
fură şi defraudează, iar lumea de omenie rabdă de foame... 

Tot el mi-a vorbit cu îngrijorare de Petru Groza, propu-
nându-mi să mergem odată la el, să vedem ce necazuri are. 

26 Aprilie. Azi, am declarat în Consistor că, după ce 
m-au pus în legătură cu cazul Andrea – cauză pe care au căutat 
să o scoată cât mai scandalos, chiar cu anumit ascuţiş împotriva 
mea – îmi menţin abzicerea de la postul de inspector catehetic 
(vezi 3 Aprilie). P.S. Sa s-a scuzat că nu s-au gândit la mine, 
ceilalţi nu vroiau să primească. Eu am declarat că nu mai pri-
mesc şi am părăsit şedinţa. Ulterior am aflat că, neputând epis-
copul să facă altceva, a rămas ca fiecare canonic să fie decan în 
protopopiatul său. În şedinţa ce a urmat, episcopul a vorbit 
foarte elogios despre mine şi şi-a exprimat regretul că eu m-am 

                                                 
1 Gala Galaction, pe numele real Grigore Pişculescu (1879 – 1961), preot 
ortodox, profesor de teologie, scriitor. 
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identificat cu cauza Andrea, la care el nu are altă contribuţie 
decât că a transmis Ministerului ce i-a fost denunţat lui. 

28 Aprilie 1934. Azi episcopul  a plecat la Blaj la 
cununia domnişoarei Pop  şi mi-a trimis doi cactuşi frumoşi din 
sera lui. Cerusem mai în primăvară, când m-a condus prin seră, 
nişte pui de cactus, văzând că are destui. Acum mi-a trimis doi 
mari, poate ca o reconciliere. 

Aseară a fost la noi Dr. Boteiu, colonel la Arad. Pe lângă 
vechea lui nemulţumire cu episcopul, mi-a spus lucruri interesante 
despre colonelul Precup, cel condamnat pentru complot. Spune 
că, mai anul trecut, fiind la Bucureşti în cauza unei amenzi fiscale 
ce se aplicase cumnatului său, Boteiu s-a întâlnit cu Precup. 
Acesta i-a scris un bilet lui Fercigan, care era subdirector în Mi-
nisterul Finanţelor. Nu s-a rezolvat însă nimic. Ulterior a aranjat 
cu secretarul general. Precup era sigur că Boteiu ia vreo sută de 
mii pentru intervenţie şi cerea şi un cadou pentru Fercigan. Ăsta l-
a lămurit că nici banii de drum nu îi primeşte, dar totuşi le-a trimis 
15 sticle de şampanie. Aşa se prezintă faimoasa cinste ardeleană. 

Pius ne-a scris zilele acestea că s-a angajat la o revistă 
umoristică din Paris, unde va publica (cum publică şi în 
Strasbourg Medical) caricaturi. 

30 Aprilie. Ieri a fost aici Goga, a ţinut o conferinţă la 
teatru, foarte cercetată. A fost şi un banchet la care a luat parte 
multă lume (cam 100 de persoane) de toate nuanţele. A trebuit 
să ţin eu toastul pentru Goga. Cred că a reuşit bine. 

După masă a fost şedinţa organizaţiilor partidului, din Ba-
nat. Apoi, înainte de plecare, Goga a făcut vizite la Boldea, la 
mine şi la Lohan. Nica era în costum bănăţenesc, i-a plăcut mult şi 
Goga a sărutat-o. A rămas plăcut impresionat de curtea noastră. 

5 Mai.  Azi am avut la Primărie tratative cu germanii şi 
cu maghiarii din localitate în vederea alegerilor comunale. Cu 
germanii nu cred că se face pactul, căci Bireescu nu le promite 
să-l facă pe candidatul lor viceprimar. Maghiarii sunt mai mo-
deşti. În numele lor a tratat Jakabfy. 
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Am venit împreună de la Primărie. Mi-a vorbit de 
marile deplasări de forţe ce se vor face în Europa peste unu-doi 
ani. Mussolini e cel mai genial bărbat al Europei. A încercuit 
Franţa, făcând Polonia alianţă cu Germania. Iar acum Polonia 
atacă cât se poate de obraznic Cehoslovacia. România va trebui 
şi ea să se orienteze spre Italia. La observaţia mea că aceasta ar 
putea avea legătură cu audienţa lui Averescu la Rege, Jakabfy 
mi-a răspuns: „Averescu e acela care-l roagă pe Rege să mai 
rămână. Atâta-ţi pot spune, înseamnă-ţi bine şi studiază ches-
tiunea...”  Cu asta ne-am despărţit. 

9 Mai. Azi, înainte de şedinţa Consistorială, P.S. Sa a 
cerut să se evacueze biroul din vecini, apoi mi s-a adresat mie, 
spunându-mi că nu-mi permite să mai fac anchete în chestiunea 
Andrea. A pomenit de scrisoarea pe care am trimis-o preotului din 
Clopodia1, cerând domnişoarei Laichici răspuns la nişte întrebări 
despre care zicea că sunt „capţioase”2. Nu sunt capţioase pentru 
oameni cinstiţi, i-am arătat eu. La obiecţiunea că eu, absolvit fiind 
de postul de inspector catehetic, am fost scos din cauză, i-am ară-
tat că pentru trecut îmi rezerv dreptul să lămuresc ce pot lămuri.  

11 Mai. Azi vine la mine prim-notarul Consistorial şi 
spune că are neplăcuta sarcină de a-mi prezenta o scrisoare tri-
misă de P.S. Sa, în urma unui denunţ. Era scrisoarea trimisă lui 
Cismaş, în chestiunea legată de poveştile despre episcopul şi 
doamna Pantea. I-am răspus: „Mulţumesc, cunosc cauza de la 
Muntean şi Pantea, unul dintre ei mi-a arătat şi scrisoarea.” P.S. 
Sa s-a oprit aici şi nu a urmărit pe bârfitori (vezi 6 Ian. a.c.). 

13 Mai. După o secetă de 4 săptămâni, în urma căreia 
disperase ţara de recolta viitoare, s-au aprins în toate părţile pă-
durile şi a făcut ravagii musca columbacă, a plouat alaltăseară 
pentru prima oară şi ieri după-amiază a doua oară. Totuşi nu se 
desminte tradiţia. Ieri au început sfinţii gheţoşi şi tot ieri a 
plecat la Prislop  P.S. Sa episcopul. 

                                                 
1 Parohie greco-catolică în protopopiatul Vărădiei, jud.Timiş 
2 perfide  



 140

Lulu ne scrie că l-a examinat iarăşi doctorul la care stă, 
i-a constatat dilataţie la bronhii şi Koch negativ. Va face nişte 
injecţii şi va face la vară cură de inhalaţii cu aer comprimat la 
Câmpulung Muscel. 

18 Mai. Astăzi dimineaţa am sosit de la Deva, unde am 
fost invitat de Radu ca să servesc de ziua Înălţării. Trebuia să 
inaugurez crucea din cimitir făcută din colecta instituită cu sco-
pul de a se avea o cruce comemorativă a misiunilor, dar misiu-
nile au fost contramandate (vezi 16 Martie). Oamenii s-au jenat 
că misiunile au fost contramandate din cauza intrigii lui Iustin 
Pop. Părea că şi Eugen Tătar a fost între cei ce nu priveau cu 
ochi buni faptul că mergeam acolo pentru misiuni: ei bine, 
acum el, care nici la Paşti nu a fost la biserică, a venit cu 
doamna lui seara la Radu şi m-a invitat pe a doua zi la masă la 
el, cu Radu. Mi-a vorbit mult de prefectul Mioc, care e urgisit 
de toţi fiindcă bruschează pe toată lumea. Afirmativ, şeful 
organizaţiei liberale, domnul Vulcan, şi-a dat demisia din toate 
funcţiile pe care le ocupă. Abia l-a molcomit Tătărăscu1 (pri-
mul-ministru). Se mai spune că Mioc face şi chefuri gălăgioa-
se, nopţi întregi, chiar pupându-se cu damele. E ceea ce am 
constatat eu mai demult: e o canalie care, fără motiv, mă urăşte.  

Seara am luat masa la Groza care, auzind de venirea 
mea, i-a spus înainte protopopului că am să fiu la el. I-am ad-
mirat casa, un model de arhitectură, cu o împărţire admirabilă 
şi cu tot mobilierul nou. N-am observat nimic ce să justifice în-
grijorările exprimate de Otto (vezi 25 Aprilie). În schimb, am 
stat mult de vorbă cu el în privinţa acţiunii lui politice („Fron-
tul Plugarilor”) şi am constatat că:  
                                                 
1 Gheorghe Tătărăscu (1886 – 1957), avocat şi om politic, membru al 
P.N.L., prim-ministru în guvernarea liberală ulterioară morţii lui I. G. Duca 
(1934 – 1937) şi apoi în perioada dictaturii regale ( 1939 -1940). După actul 
de la 23 august a fost viceprim-minstru şi ministru de externe în guvernul 
condus de Petru Groza, reprezentând aripa Tătărărscu desprinsă din P.N.L. 
Arestat în 1950, a fost întemniţat la Sighet şi ulterior în beciurile Securităţii 
din Bucureşti. 
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1. omul lucrează pe bază de studii şi e predominat de marxism. 
2. tinde spre transformarea socială, dar nici el nu ştie cum va fi 

aceea: în sens bolşevic, hitlerist sau mussolinist; 
3. „Frontul Plugarilor” nu înseamnă că el ar dori să acţioneze 

numai cu plugarii. Nici programul din broşura „Ce voim?” 
nu e complet. Groza e adaptabil la orice formaţiune, doar că 
vrea să aibă cadrele şi gruparea pe care să o domine. 

M-a impresionat foarte mult ordinea perfectă în care-şi ţine co-
respondenţa, chiar cea de la mine de când eram copii (1898), 
cum şi toate însemnările făcute pe care le are. Ne-am despărţit 
cu promisiunea că ne vom vedea curând la Timişoara. 

19 Mai. Aseară a murit canonicul Nestor. Înainte de 
moarte am fost la el. Răsufla greu, dar m-a cunoscut. I-am fă-
cut un paraclis şi i-am dat dezlegare. Azi Capitlul mi-a în-
credinţat aranjarea înmormântării. 

20 Mai.  Azi am înmormântat pe canonicul Nestor. A 
trebuit să ţin eu panegiricul. L-am ţinut în aşa fel încât lumea – 
pe cât văd – a rămas foarte mulţumită: s-a potrivit şi la bătrân, 
şi la farisei (episcopul N. şi canonicul Marianescu), care nici n-
au venit la înmormântare. 

Sincer vorbind, am simţit o mare durere pentru bătrân, 
căci mi-a fost binevoitor de când am cerut să fiu primit primit 
în Teologie.  

21 Mai. Azi, fiind comemorarea lui Constantin Brân-
coveanu, a trebuit să ţin eu panegiricul la biserica catedrală. 
După masă a fost aici doamna Borda din Reşiţa. 

La 10 Mai, mergând spre Prislop, a fost la mine părintele 
Augustin Pop de la Bixad. Mi-a spus că le merge greu cu tipografia 
şi că doresc chiar să sisteze lucrul pe vreo trei săptămâni. El ar dori 
un concediu ca să termine o lucrare monumentală, „Vieţile sfin-
ţilor” în româneşte, contemplată pe 6 volume cu ilustraţii originale.   

Comisia catehetică a comis imprudenţa de a ne trimite 
spre cenzurare un nou plan al religiei pentru clasele III-IV şi V-
VI primare. La scrisoarea mea în care le arătam defectele aces-
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tui plan şi necesitatea de a se examina mai întâi planul făcut de 
mine, au revenit, cerând să le trimit încă o dată planul din 
1929, în 15 exemplare. 

22 Mai. Azi, în şedinţa capitulară, mi-au mulţumit şi capi-
tulariştii pentru discursul ţinut la moartea lui Nestor, spunând că a 
fost foarte potrivit. L-am trimis spre publicare la Unirea.  

30 mai. Azi am sosit acasă dintr-o călătorie făcută, cu 
misiune de la episcopul, pe la parohiile de plasa Brad: Zdrapţi, 
Cristior-Bucureşti, Ruda1. A trebuit să analizez, în urma unui raport 
al preotului Buglea, efectul ce-l poate avea trecerea la ortodoxie a 
preotului V. Botici. N-am putut constata nimic alarmant. 

În lipsa mea, a mers la serbările de la Oradea (jubileul 
de 150 ani al Şcolii Normale Unite!) Il-sa Boroş, prepozit. 

Azi i-am trimis lui Lulu un nou pachet cu alimente, mai 
mult poame, prin domnul avocat Bălăngean. 

Criza de guvern ce era să se declare dă mult de vorbit. 
Jakabfy îmi spune că e vorba să se instituie un guvern-regenţă, 
fiindcă Regele vrea să plece din ţară, după ce a plecat Lupeas-
ca. (Aceasta din urmă a cedat multiplelor ameninţări primite 
prin scrisori şi a plecat, după cum anunţă Radio-Budapesta.) 

1 Iunie. Azi am ales canonic în locul lui Nestor pe pro-
topopul Ienea de la Orăştie. S-a pus chestiunea de bănăţean. 
Am precizat că bănăţean sau ardelean se înţelege după funcţiu-
ne, nu după origine. Cu toate acestea, nimeni nu a avut nici o 
obiecţiune împotriva persoanei. Se speră că va influenţa în chip 
binefăcător relaţiile sociale din clerul lugojan. 

În cauza lui Andrea, ministerul a dat decizie. Transfe-
rare şi reţinerea salariului pe 10 zile. Mă bucur că, prin inter-
venţiile mele la fruntaşii politici (Cornean, Rusu-Abrudeanu) 
am reuşit să-l scap numai cu atâta. Încolo, constat că e un om 
destul de mărginit şi de pretenţios! 

5 Iunie. Azi, episcopul m-a reţinut la masă, fiind de 
faţă şi noul superior al asumpţioniştilor de la Beiuş. El rămâne 
                                                 
1 Parohii greco-catolice din protopopiatului Hălmaj, jud. Hunedoara. 
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în locul părintelui Barral1 care pleacă, în urma unei înscenări ce 
i s-a făcut, că nu ar fi observat raporturile corecte cu femei sau 
fete. Episcopul Frenţiu l-a absolvit, Nicolescu spune că Marian 
ar afirma existenţa unor dovezi. I-am arătat lui Nicolescu ce 
prudent se procedează în asemenea cauze. 

12 Iunie. Azi a trecut Regele pe aici, în drum spre Reşiţa. 
L-am aşteptat la gară, toată lumea. Din partea bisericii romano-
catolice era aici şi superiorul minoriţilor de la Arad, Dr. Wild. Am 
stat puţin de vorbă cu el despre Roma, unde a fost şi va fi iarăşi 
confesor. Spune că trebuie dat un examen greu ca să fii confesor 
la Roma, fiindcă sunt cazuri neînchipuit de grele la clericii ce vin 
acolo. Sunt unii care aşteaptă cu lunile să primească dezlegare. 
Unui episcop i s-a impus ca penitenţă să abzică timp de un an (sub 
ceva pretext), şi se pare că însuşi Papa a hotărât aşa. 

M-a întrebat dacă Iuga ţine de dieceza noastră. Spunea 
să nu ne temem că va fi trimis episcop acasă. S-a constatat la 
Vatican că e un om fals. 

Duminica a fost instalarea noului canonic Ion Ienea. După 
alegere am aflat că ar fi fost ceva intervenţie politică în favoarea 
lui. De fapt, şi la instalare episcopul l-a prezentat ca mâna dreaptă 
al lui Vlad2, referindu-se la articolul elogios ce s-a publicat despre 
Ienea canonicul, în Solia Dreptăţii din Orăştie. 

Otto îmi scrie de la Timişoara că a citit o declaraţie a lui 
Petru în care spune că „Frontul Plugarilor” nu a fost decât o 
trupă răzleaţă a partidului lui Averescu. Otto îmi dă mie 
dreptate, iar eu zic: Petru a auzit că urma să fie Averescu prim-
ministru. Dar s-a cam grăbit. 

Mili e bolnavă de 10 zile. 
                                                 
1 Louis Barral, călugăr asumptionist, trimis la Oradea în anul 1925 de Con-
gregaţia Asumptionistă din Franţa, la cererea episcopului Traian Frenţiu. 
2 Aurel Vlad (1875 – 1953), avocat, originar din Orăştie, fruntaş al mişcării 
naţionale româneşti din Transilvania, deputat în Parlamentul din Budapesta, 
ca membru al P.N.R., în urma alegerilor din anul 1903. După Unire a fost 
ministru de Finanţe în primul Parlament din România întregită şi ulterior 
ministru  de Culte şi Arte în guvernul Iuliu Maniu (1928 – 1929). 
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25 Iunie. Abia după două săptămâni i s-a făcut lui Mili 
mai bine. Nica a dat examenul de admitere în clasa a V-a şi a 
fost prima, cu 9,65. 

Ieri a fost dezvelirea monumentului Vidu. A fost aici 
ministrul Anghelescu1, care a făcut promisiuni mari şcolilor de 
aici. Episcopul Lăzărescu2 a făcut impresia cea mai proastă, 
chiar între ai lui. Am aşteptat cu ceasurile după el, la serbare şi 
la banchet. Bine că episcopul nostru nu a venit de la Bucureşti, 
dar a lăsat un discurs scris pe care i l-a citit secretarul Raţiu (fă-
ră brâu), când putea delega un canonic să vorbească - nu ştiu 
dacă a fost bine aşa. Am participat împreună cu Boroş. 

29 Iunie. Azi a fost serbarea de încheiere a anului şco-
lar la gimnaziul „Iulia Haşdeu”. Nica a luat premiul I al clasei a 
IV-a. Har Domnului că a trecut cu bine şi peste acest an şcolar. 

Lulu va veni peste câteva zile, în timpul din urmă nici 
nu ne-a mai putut scrie. Are multe examene. Lici ne-a scris că 
Lulu a dat deja 8 examene şi mai dă 8. Lici nu vine acasă peste 
vară. Nici Pius, din păcate.  

Azi a început pictarea3 dormitorului (unde am recon-
struit soba de cărămidă), a camerei de copii şi a coridorului. 

2 Iulie. Episcopul a venit de la Bucureşti şi mi-a 
făcut onoarea de a mă chema la o răchie. Mi-a vorbit de 
dictatura care va veni la toamnă: la Paris se vorbeşte deschis 
de ea, după vizita lui Barthou şi a ziariştilor. Numai că nu se 
ştie cine o va face: care sunt acei oameni ai Regelui cărora 
le-o va încredinţa. 

3 Iulie. Azi am fost la Timişoara. Am întâlnit şi pe 
Sever Bocu1. Dar oamenii lui, avocatul Hetcon (Vinga), şi 
                                                 
1 Constantin Angelescu (1870 – 1948), medic, profesor universitar şi om politic. 
Membru al P.N.L., în mai multe rânduri ministru  la Ministerul Instrucţiunii, 
Cultelor şi Artelor în perioada guvernelor liberale dintre anii 1918 – 1937. 
2 Vasile Lăzărescu (1894 – 1969), episcop din 1934 al Caransebeşului şi din 
1940 al Timişoarei. În anul 1947 a fost înscăunat Mitropolit al Banatului. 
Pensionat în 1961, s-a retras la mănăstirea Cernica. 
3 zugrăvirea. 
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preotul Lugojanu, spun că e criză mare la ei. Bocu era să-l che-
me la duel pe Mihalache, Maniu ţine cu el, dar nu se pronunţă.  

10 Iulie.  Azi am sosit din călătorie. Am fost la Balşa să 
văd progresele ce le-a făcut unirea acolo. Am fost la Zlatna şi 
de acolo la Alba Iulia, unde am asistat la procesul Cib-ului, 
amânat iarăşi. De aci m-am aruncat până la Blaj ca să mai stau 
de vorbă cu oamenii. Am văzut pe Iacob Popa la el acasă, am 
mai vorbit cu Tătar2 (chestiunea catehetică) şi Augustin Popa 
(reînvierea culturii creştine, Congresul Agru-lui). 

Aici am intrat în exerciţiile spirituale, începute aseară 
de părintele D. Neculăeş, franciscan. 

13 Iulie. Azi s-au încheiat exerciţiile. Mäxer de la Re-
şiţa a stat şi el la exerciţi (a dormit la noi): trei zile nu a luat în 
gură decât pâine şi apă. 

A trecut şi Consistorul plenar, împreună cu adunarea ge-
nerală a reuniunii de misiuni. Ienea, ajuns canonic, a fost ales de 
Gh. Muntean, pe care această alegere în mod vădit l-a mulţumit 
foarte mult. A fost pe la mine şi m-a rugat să-i fac un proiect de li-
tere fundaţionale în vederea cedării caselor spre scopuri diecezane. 

O nouă porcărie: episcopul îl sileşte pe Voştinaru3 să se 
mute de la Clopodia la Bouţar4, ca să-l pună la Clopodia pe ne-
mernicul de Cipu, a cărui mireasă a dăscălit acolo! 

18 Iulie. În urma scrisorii primite de la mine, preotul 
Voştinaru din Clopodia s-a prezentat la Lugoj şi şi-a revocat 
cererea dată pentru Vermeş5. A recurs Cipu la Vermeş într-un 
ton obraznic de tot. 

                                                                                                        
1 Sever Bocu (1874 -1951), ziarist şi om politic bănăţean, membru al P.N.R. 
şi ulterior al P.N.Ţ. A fost ales deputat pe lista P.N.Ţ. în anii 1921 şi 1946. 
Ministru secretar de stat pentru Banat în guvernul condus de Iuliu Maniu 
între anii 1928 – 1930. 
2 Se referă la Augustin Tătar. 
3 Teodor Voştinaru, preot greco-catolic în Clopodia, viitor canonic în Die-
ceza de Lugoj.  
4 Parohie greco-catolică în protopopiatul Ulpia Traiana, jud.Hunedoara. 
5 Parohie greco-catolică în protopopiatul Vermeş, jud. Caraş-Severin. 
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Voştinaru ne spune despre acest ticălos că atunci când 
umbla la Clopodia şi era găzduit de el, făcea intrigi între oa-
meni împotriva lui. Mireasa lui fusese fidanţată cu nepotul lui 
Muntean (teologul Teban), şi, la insistenţa episcopului, a mers 
Cipu acolo şi i-a luat-o. Acum episcopul, descoperindu-se tică-
loşia lui Cipu, ar vrea să-l abandoneze, dacă nu s-ar încăpăţâna 
totuşi din cauză că el l-a trimis la fata aceea şi pentru că i-a 
făcut servicii în contra lui Andrea prin denunţul acela mişelesc. 

21 Iulie. Aseară au venit la noi Dumitru Şandru cu D. 
Mărginean, ambii licenţiaţi în litere la Bucureşti, prieteni de-ai 
lui Lici. Vin dintr-o excursie de studii făcută cu Papahagi prin 
Bihor şi se duc în Almăj. I-am trimis la Boldea. 

Eu am fost azi la Timişoara, s-a ţinut Consistor şi epis-
copul a numit la Vermeş pe Cipu, abandonând pe ceilalţi con-
curenţi. Toată lumea e scandalizată ca şi de numirea lui Pa-
veloni la Orăştie, fără concurs. 

22 Iulie. Azi a venit de la Strasbourg  preotul Andrei 
(Iaşi), şi teologul nostru Bălan, ambii licenţiaţi. Ne-au adus 
ceva chipuri de la Pius şi ştiri bune. 

23 Iulie. Am sosit din excursia ce a reuşit foarte bine. Luni 
după-amiaza (în 23 crt.), am mers la Făget, unde am fost găzduiţi 
admirabil la domnul notar public Gaita. Marţi (în 24), dimineaţa am 
mers cu trenul la Margina, acolo ne-a aşteptat trenul industrial şi un 
pădurar rânduit de Boboc, şeful ocolului Coşava. Dar cu acesta ne-
am păcălit, căci ajungând la Poeni, unde ne-am dat jos din tren, am 
luat un om de acolo, să ne ajute la bagaje şi să ne conducă pe 
munte. Pădurarul a greşit cărarea, încât am rătăcit prin pădurea cu 
pietroaie, trunchi groşi şi spini de mure. Zbătându-ne din greu, am 
ajuns pe Rusca spre seară şi am făcut o colibă cu foc în faţa ei. Aşa 
am petrecut noaptea, iar dimineaţa (miercuri, în 25), am sosit la 
vârf, apoi, luând un om de acolo, am mers la Tăul Ursului, unde am 
lăsat bagajele şi omul ca să ne facă colibă, iar noi am vizitat 
carierele de marmură din Ruşchiţa. Reîntorşi la Tăul Ursului, am 
găsit o colibă minunată cu foc înaintea ei. Am avut o noapte bună. 
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Joi (în 26) dimineaţa am plecat singuri la Padeş, de 
unde am coborât la Nădrag şi am dormit aci. Vineri dimineaţa 
am venit cu trenul industrial de la Nădrag la Găvojdia, de acolo 
cu trenul regulat la Lugoj. 

Totul a fost bine, vremea fost şi ea bună. Copiii au 
suportat admirabil, mai ales Lulu, Nica şi Hana. 

28 Iulie. Azi a fost aici Mäxer cu inginerul Borda de la 
Reşiţa. Am luat masa cu toţii la episcopul. La masă a fost vorba 
de episcopul Majláth, care anul trecut făcând, destul de tardiv, 
vizita la episcopul nostru, acesta nu a fost acasă (vezi 22 Iulie 
1933). Acum i-a cerut iarăşi o întâlnire la Ilia sub pretextul că 
trece spre Ungaria, dar în realitate e tot acasă. Episcopul nostru 
nu e dispus să se întâlnească cu el. E şovinist din cale afară. În 
diferite rânduri şi-a manifestat ura faţă de români. Nu demult a 
zădărnicit cumpărarea casei călugăriţelor din Haţeg (a căror 
şcoală şi casă se desfiinţează) de către iezuiţii români, spunând: 
„Eu niciodată nu m-am gândit să sprijin ramura orientală a ie-
zuiţilor.”  Când a fost Nunţiul Valeri la Blaj, s-a dus şi el. La 
masă, i-a întrebat pe ceilalţi din jurul lui: „Mai este aici 
cuplăraiul unde umblă elevii voştri?” La aceasta Tătar1 i-a 
răspuns: „Excelenţă, aici nu este şi nu a fost cuplărai, pofteşte 
şi te interesează acasă, în cetate, de cuplăraiul la care umblă 
popii Excelenţei Tale...” 

Pe Nunţiu l-au însoţit la Alba Iulia, ca delegaţi ai Mitro-
politului2, Iacob Popa3 şi Tătar. Înainte de a intra în cetate, ma-
şina lor a avut o pană. Majláth l-a poftit pe Nunţiu în maşina 
lui, iar celor doi blăjeni le-a spus: „Dumneavoastră puteţi mer-
ge acasă, vă concediez!...” 

                                                 
1 Se referă la Augustin Tătar. 
2 Este vorba de mitropolitul Suciu Vasile (1873-1935), dr. în filozofie şi teo-
logie, profesor la Seminarul teologic din Blaj, canonic, vicar general şi, din 
anul  1920, mitropolit la Blaj. 
3 Iacob Popa , asistent ecleziastic şi prepozit al capitlului din Blaj. 
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4 August. Azi s-a terminat lucrul de amenajare a ca-
merei de baie, după ce, săptămânile trecute, ni s-a făcut canali-
zarea în curte. Conducta de apă în bucătărie am făcut-o deja în 
toamna trecută. 

Spre  seară am fost la episcopul la o ojină1 cu bere, 
împreună cu primarul şi cu inginerul Răbăgia. Ne-a invitat 
episcopul din incidentul că primarul a promis că se apucă de 
parcarea2 terenului în jurul bisericii. 

La masă a fost vorba, fireşte, de chestiunile zilei: moartea 
lui Hindenburg, procesul Skoda, Maniu, Regele, Lupeasca etc. 
Bireescu e un mare aderent al lui Maniu, ca şi episcopul, Răbăgia 
e liberal, iar eu între ei am combătut hotărât pe Maniu. S-au spus 
următoarele lucruri interesante: când a fost aici în propagandă 
electorală, Maniu i-a spus episcopului – şi el a însemnat-o în 
Memorii – că i s-a cerut să facă un contract necinstit pentru ceva 
furnituri şi el a refuzat, ba a protestat până sus de tot. Când a adus 
pe prinţul Carol în ţară, l-a adus cu condiţia să se desfacă de 
Lupeasca, ceea ce nu s-a întâmplat, pe Lupeasca aducând-o 
ulterior, sub nume fals, domnul M. Manoilescu. Că Maniu a fost 
chemat la dejun la Rege şi, când a văzut că vine şi Lupeasca 
acolo, şi-a luat paltonul şi a plecat. Că prin 1923 răposatul Rege 
Ferdinand, fiind cam în voie bună, pişca femeile pe la sâni – 
Răbăgia ca student la Politehnică  a fost la Uzinele din Hunedoara 
când a venit acolo familia regală –. Că Vodă a cerut 80 de 
milioane anul acesta pentru Nicolae, guvernul nu i-a dat şi în 
patru zile l-a demisionat pe ministrul Finanţelor Slăvescu  
(episcopul a vorbit cu el şi l-a felicitat). Vodă a voit să dea drumul 
guvernului, doar că a intervenit Franţa prin D’Ormesson, ca  să-i 
menţină pe liberali. Că din banii de la Skoda ar fi luat Nicolae 
300, iar Ileana a primit zestre 200 de milioane etc... 

11 August. Azi noapte ne-am reîntors cu P.S. Sa din 
excursia făcută în Retezat. Ca în toţi anii, am făcut pelerinajul la 

                                                 
1 cină  
2 transformarea terenului  în parc  
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Plosca, în 6 crt., de care acum nu s-a mai ferit P.S Sa ca în anul 
trecut. Am plecat deci de aici duminică, în 5 August, la amiază, am 
sosit la Deva, unde am petrecut seara la protopopul, după ce la 
biserică s-a ţinut binecuvântarea euharistică. La cină a fost de faţă şi 
Tătar1, apoi a sosit prefectul Mioc. A doua zi am mers la Plosca cu 
maşina prefecturii, ne-am reîntors la Hunedoara, de aci cu trei 
maşini în care mai erau prefectul, senatorul Fülop cu familia şi 
deputatul Bârsan. Am mers la Sarmizegetusa să vedem lucrările 
începute cu concursul studenţilor. În drum am văzut şi biserica din 
Toteşti, unde fratele Gh. Fireza a făcut lucruri frumoase. 

Seara am sosit la Haţeg, unde am dormit, iar a doua zi di-
mineaţa (marţi), am mers cu două maşini la Gura Zlata (epis-
copul, eu, Danciu, prof. Simonescu2 şi tânărul Ganea). În aceeaşi 
vreme au venit de la Reşiţa familia Borda şi Mäxer cu băieţii. 
Ziua întâi şi a doua am făcut mici ascensiuni pe piscurile din jur, 
dar ziua a treia (joi), am trecut la Poiana Mărului peste Valea 
Nechişului până la iezerul din care acesta izvorăşte. De acolo am 
mers pe Blajul mic în Valea Bistrei până la Poiana Mărului, cale 
de cca. 45 km într-o zi. Aci am fost găzduiţi la casa Comunităţii 
de avere din Caransebeş. Vineri am venit cu o drezină-motor a 
societăţii Lomaş la Zăvoi şi de acolo cu C.F.R. acasă. 

La Gura Zlata am fost găzduiţi de Danciu, care şi-a 
construit o căsuţă şi a aranjat-o pentru două persoane, dar e pe 
cale de a deschide o casă mai mare şi altele mai mici.  

Pe tren spre Caransebeş am găsit pe domnul Ion Codor-
cea, şeful controlului activ de la Timişoara, care-mi spunea că 
mi-a citit cartea „Păstorul şi Turma” de la şeful gării Caranse-
beş, domnul Adam. 

Pius ne-a scris că nu i se ajung paralele. I-am dat să în-
ţeleagă că trebuie să se obişnuiască cu buna împărţire a banilor. 

                                                 
1 Autorul face referire la avocatul Eugen Tătar, preşedintele Ligii Antirevi-
zioniste din judeţul Hunedoara. 
2 Virgil Simonescu (1881 – 1941), pictor de artă monumentală şi profesor 
de desen. A pictat Catedrala greco-catolică din Lugoj. 
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12 August.  Revizuiesc din greu cartea de predici a lui 
Tóth Tihamér1, tradusă de Emil Tatar2. 

16 August. Aseară am sosit de la Radna, unde am fost 
la pelerinajul de Sf. Maria Mare. Călugării maghiari de acolo, 
respectiv stareţul lor, s-au purtat bine cu noi românii, de data 
asta, după ce au fost puşi la punct prin scrisoarea mea (de la 
reuniunea de misiuni), dată în urma intervenţiei stareţului la 
episcop. Pe drum am pierdut cheile, printre care şi aceea a cas-
sei wertheimiane de la Cassa Centrală. Noroc că i-am găsit 
duplicatul în cassa episcopului.  

20 August. În 16 seara a venit la noi domnul avocat Isidor 
Gora-Moldovan din Brad cu soţia, fiica preotului Rusan. Au stat 
până în 18 dimineaţa. În aceeaşi dimineaţă a venit doamna Herlo 
cu copiii de la Sâlha şi au stat până astă-dimineaţă. 

27 August. În interesul mai multor cauze diecezane, am 
fost la Bucureşti, plecând marţi, 21 după-amiază. În aceeaşi zi am 
fost la Banca Naţională (în cauza „Victoria” Arad cu împrumutul 
doamnei Milutinovici), la C.F.R., direcţia E 5 (ţevi pentru îngră-
direa catedralei), la Ministerul Instrucţiunii (Liceul „Iulia Has-
deu”, o cerere a episcopului), al Cultelor (diferite chestiuni), al Fi-
nanţelor (Andrea). După-amiază am fost la Lici, seara am petre-
cut-o împreună cu familia Dista din Arad. Joi dimineaţa am plecat 
la Odorhei, unde am ajuns seara şi am stat până duminică la 
amiază. Am făcut sâmbătă cu Camil o excursie la Harghita. Am 
văzut pe Rusan3, care e preot ortodox acolo. Am venit de acolo cu 
Ana până la Simeria, de acolo ea a mers la Vulcan. 

                                                 
1 Tóth Tihamér (1889 - 1939), preot romano-catolic şi scriitor bisericesc. 
2 Emil Tătar  (1889 - 1941), preot şi protopop în Diciosânmartin (Târnă-
veni), traducător din limba maghiară şi autor de lucrări bisericeşti şi fratele 
canonicului de la Blaj, dr. Augustin Tătar. 
3 Sebastian Rusan (1884 – 1956), în momentul consemnării preot paroh şi 
administrator protopopesc în Odorhei. Din 1947 episcop de Maramureş şi 
din 1950 mitropolitul Moldovei şi Sucevei. 
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31 August. Azi fiind la plimbare cu P.S. Sa episcopul, 
acesta mi-a mărturisit că la timpul său Netzhammer1 ar fi fost 
trimis de către Regele Carol I al României să spună Papei Pius 
al X-lea2 că din cauza Hajdudorog-ului nu va fi nici o tulburare 
în ţară împotriva catolicismului. Lucrul l-ar fi povestit însuşi 
Netzhammer P.S. Sale şi profesorului Borza când au fost odată 
în excursie la Bucureşti. 

5 Septembrie. În preajma serbărilor cu punerea pietrei 
fundamentale a amfiteatrului la Sarmizegetusa, am avut un 
diferend cu P.S. Sa din cauză că, fiind puse acele serbări pe 9 
crt., a abandonat deodată ideea de a merge la Racoviţa3 la pele-
rinajul din 8 crt. Azi vine o întorsătură: la intervenţia ministru-
lui Lapedatu, făcută de la Karlsbad, Curtea ar fi dispus să 
meargă şi Mitropolitul ortodox. P.S. Sa a făcut paşii necesari ca 
în acest caz actul să se facă fără serviciu religios, iar dacă mer-
ge preotul ortodox şi serveşte în teritoriul unde nu este nici pui 
de ortodoxie, P.S. Sa va da ordin preoţilor noştri să nu meargă 
nici ei, nici poporul, doar delegaţiile comunelor. 

11 Septembrie. Azi a trecut pe aici P. Augustin Pop, 
mergând la Prislop pentru pelerinajul din 14 crt. A fost în vară 
prin Polonia. A aflat acolo că în 1927 ortodocşii ruteni ar fi ho-
tărât să treacă la Unire şi au comunicat acest gând cercurilor 
conducătoare poloneze. Acestea i-au dezmântat4 să nu o facă, 
ci să rămână mai departe ortodocşi, promiţându-le tot sprijinul. 

17 Septembrie. Aseară am sosit de la Arad unde am ţinut 
misiuni la Şega şi ieri a fost punerea crucilor pe noua biserică de 
acolo. A fost şi Mili cu Nica. Am fost până la Şiria şi Radna. 

                                                 
1 Raymund Netzhammer (1862 – 1945), arhiepiscop romano-catolic de 
Bucureşti. A susţinut interesele românilor greco-catolici şi a căutat să-l 
convingă pe Papa Pius al X-lea să nu aprobe înfiinţarea episcopiei de 
Hajdudorog. 
2 Papa Pius al X-lea (Giuseppe Melchiorre Sarto) (1835 – 1914). 
3 Parohie greco-catolică în protopopiatul Buziaş, jud.Timiş. 
4 deconsiliat  
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Rafila Găluţiu, o tânără  de 24 de ani din Bocsig, care în 
fiecare lună are stigmatele Domnului, a fost adusă aci şi vizi-
tată printr-o comisie de medici. Am asistat şi eu. 

Pius ne scrie dintr-un oraş de provincie, unde a suplinit 
pe un medic. 

27 Septembrie. Săptămâna trecută am fost iarăşi la Bu-
cureşti, în mai multe afaceri. Am văzut pe Bianu slăbit de tot. 
Mi se plângea de neputinţa bătrâneţilor. Cu domnul Valer Pop 
am dezbătut programa Congresului Agru-lui, la care va parti-
cipa şi Maiestatea Sa. 

Marţi, în 25 seara, a dormit la noi Gheorghe Fireza, ie-
zuitul. 

Pentru a vedea ce covoare pot primi de la călugăriţe 
pentru catedrală, am fost pe la Claustru. Superioara, doamna Şer-
ban, m-a ţinut mult de poveşti. Am aflat lucruri interesante: cum a 
abandonat Frenţiu pe Notre Dame la Beiuş şi a adus asump-
ţioniste franceze, cum a fost cu sora Febronia (m-a întrebat ce 
cred de viabilitatea ordinului întemeiat de Febronia), ce isteţ e 
părintele Barral etc. Fratele ei, Cornel Şerban, protopop la Ineu, a 
fost pururea suspectat şi intrigat1 pentru că e român. Erau să-l facă 
canonic la Oradea, dar la Timişoara nu vrea el. 

2 Octombrie. Lulu a venit de la Oradea, unde a luat 
toate examenele anului doi la Drept. Am fost iarăşi la Timi-
şoara, în toiul pregătirilor pentru Congresul Agru-lui. 

13 Octombrie. A trecut Congresul şi de atunci a mai 
trecut o săptămână, în care abia am pus în rând cele necesare 
după Congres. Acesta a reuşit admirabil ca serbare, lamentabil 
ca aranjament. O nouă dovadă că în Lugoj nu ai cu cine lucra! 

Încartiruirea o avea în grijă Zasloţi: zile întregi nu-l 
vedeai. Au rămas cvartire2 neutilizate şi lume fără adăpost. De 
coruri trebuia să se îngrijească Băcău, totuşi când au venit cei 
din Cluj, jumătate din ei nu aveau cvartire. Lumea a venit la 

                                                 
1 victimă a intrigilor  
2 locuri de cazare  
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mine spunând că Băcău nu vrea să ştie de ei. Eu ce era să fac? 
Nici nu mai ştiu cum s-au aranjat toate. Preotul din Coştei a 
pregătit şi el cvartire, dar nimeni nu a voit să meargă acolo. 
Văd că şi Unirea Poporului critică pe românii din Lugoj că mai 
bucuros au primit evreii şi ungurii decât ei. Nu e adevărat. La 
evrei doream să nu se recurgă din capul locului, fiindcă pre-
şedintele lor, domnul Dobo, când i s-a vorbit despre aceasta, i-a 
spus lui Gheleşian, între altele, că la ei să pună oameni de 
acelaşi rang şi că ei au lucruri scumpe prin casă, să nu se 
piardă! O neînchipuită obrăznicie de parvenit! 

Bîrlea, preşedintele comitetului diecezan, nu s-a inte-
resat de nimic. S-a încurcat cu banchetul, comandând 300 tacâ-
muri şi, când colo, nu au mers decât 40, restul au mâncat la 
„Dacia”, jos în restaurant! 

Am avut nişte insigne admirabile, dar nu a fost cine să 
le desfacă în număr suficient! 

Eu am fost toată vremea ocupat cu şedinţele Agru-lui şi 
ale Reuniunii Femeilor, cât şi cu serviciile divine. Am avut şi 
predica de la prima Liturghie! Multă bătaie de cap ne-a cauzat 
constituirea comitetului diecezan al Reuniunii Femeilor. 

Cel mai delicat lucru a fost însă programul de duminică, 
cu venirea Majestăţii Sale Regelui! Pentru ordinea la catedrală 
şi la procesiune, mi-am luat personal răspunderea în faţa dom-
nului Valer Pop. A şi reuşit, har Domnului, în acelaşi chip că 
toată lumea ne felicită. Maiestatea Sa a spus că a fost prima 
procesiune religioasă la care a luat parte şi nici o serbare 
religioasă nu i-a făcut o impresie aşa de bună! 

De tot perfid s-au purtat ortodocşii. Până era vorba că vine 
Regele la serbarea noastră, se întrebau: „Oare nu vine şi la 
biserica noastră?” Impresionat, mi se pare, de asemenea întrebare 
a primarului, episcopul nostru a mers la Bucureşti şi a stăruit să 
meargă şi la ei. S-a convenit ca după procesiune, Majestatea Sa să 
meargă pentru cinci minute la ortodocşi. După aceea s-a schimbat 
programul: a mers de la gară direct la ortodocşi, la gară nu l-a mai 
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salutat episcopul nostru, numai în biserică. S-au contramandat 
recepţiile la care iarăşi vroiau să se îmbulzească ortodocşii înainte 
şi nici la banchet nu a mai vorbit episcopul nostru! 

Boldea îmi scrisese de la Borloveni să mă îngrijesc ca 
For-ul să fie invitat. Am invitat pe preşedintele diecezan Cornean, 
pe vice-preşedintele Boldea şi pe preşedintele local. Cornean a 
scris că va pleca în străinătate, dar s-a îngrijit ca Forul să fie 
reprezentat „la frumoasele serbări din Lugoj”. A venit Boldea de 
la Borloveni, au ţinut comitet şi rezultatul a fost că nimeni nu s-a 
prezentat! În biserică, făcând ordine la locul rezervat pentru 
autorităţi, am găsit pe popa Nicorescu din Jabăr. Mi-a spus că el e 
delegatul Prea-Sfinţitului de la Arad. Nu am putut-o verifica, dar 
oricum, am avut şi o sămânţă de neunit în biserică. 

Am avut şi noi la casă destui oaspeţi. Unii cu locuinţa şi 
masa (familia Herlo, doamna Muntean, doamna Artene din Ti-
mişoara, Ştefan, Ioana cu soacră-sa, Victor Opriş), alţii doar la 
masă (Iosif Popa, Iosif Bogdan, Isidor Gora cu doamnele).  

31 Octombrie. Avem mare bucluc cu doamna Bogdan 
de la Timişoara pentru că nu a fost ea aleasă prezidenta comite-
tului diecezan al Reuniunii Femeilor. A produs scandal şi o 
scrisoare a vicarului, adresată lor, adică reuniunii de acolo. La 
8 Noiembrie merge episcopul la Timişoara cu Marianescu, 
poate o vor împăca, deşi dintr-o discuţie ce au avut ieri cu epis-
copul am constatat că nu are idei clare cu privire la necesitatea 
de a fi preotul directorul adevărat (ci numai spiritual) al reu-
niunilor. 

La 22 Octombrie am fi avut iarăşi dezbatere în cauza 
Cibului, la tribunalul de Alba. Ori, Ministerul Cultelor nu ne-a dat 
certificatul necesar a dovedi dacă Cheile Cibului sunt parohie sau 
nu. La 22 Octombrie a apărul în Monitorul Oficial decizia 
ministerială prin care se recunoaşte acea parohie. Dar nu e pusă 
data. Am cerut-o. Desigur e posterioară datei când am început 
procesul. Umblând pe la Alba Iulia, am văzut şi marile manevre 
regale. Încolo m-am dus pe la Deva, unde am dormit. 
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Protopopul Radu mi-a povestit de cearta din Mintia 
între preot şi credincioşi pentru un ţigan. Reîntorcându-mă am 
trecut prin Mintia, am văzut cum stă zidirea bisericii, dar vrajba 
nu am observat-o. Lucrul s-a întâmplat când oamenii au angajat 
un ţigan să le facă ceva cărămidă pentru biserică. Unii dintre ei 
l-au angajat să le facă şi lor, cu acelaşi preţ. Ţiganul hoţ, ba că 
vrea să-şi cumpere făină, ba un purcel, a luat avansuri de la ei. 
Când să se apuce de cărămida oamenilor, l-a dus popa la Dobra 
să-i facă lui cărămidă. Oamenii l-au tras pe popa la răspundere 
pentru paguba suferită cu avansurile date. Popa le-a promis că 
le scade din salariul ce-l dă el ţiganului. Ţiganul, susţinând 
acest lucru, a fugit şi de la popa. Aşa a rămas în vrajbă satul cu 
popa – pentru un ţigan. 

Eram foarte curioşi dacă Pius reuşeşte anul acesta la 
internat. Vineri, în 26 seara, ne-a venit telegrama (sosită de la 
Strasbourg în două ore şi 30 de minute). Succes, har Domnului. 
L-am chemat să vină acasă pe o lună, dar nu vrea. E foarte 
mulţumit de rodul ostenelilor sale. 

În schimb Lici, care avea de gând să meargă în 
Noiembrie la Budapesta pentru a studia literatura petöfiană, nu 
ne mai scrie nimic. Nici măcar atâta, dacă a demobilizat. 

Ortodocşii au avut în 26-28 Oct. un Congres al For-ului 
la Sibiu. A fost un răspuns la Congresul Agru-lui de la Lugoj. 

Ieri a fost a treizecea aniversare de la hirotonia întru 
preot a episcopului nostru. L-am felicitat in corpore, fiind de 
faţă şi protopopii, chemaţi la consfătuire în vederea inventa-
rierii averilor bisericeşti. Am observat că episcopul nu e bine 
dispus. L-am întrebat care era cauza şi mi-a spus că a fost 
supărat pe secretar, crezând că el i-ar fi făcut-o (secretarul 
Raţiu l-a felicitat de dimineaţă) şi că am avut destule serbări şi 
mese, putea asta să treacă neobservată. Nici nu a făcut masă, 
dar Jivanca îi tot spune că ceilalţi episcopi dădeau mese. 
Dimineaţa când a intrat în capelă pentru liturghie, a găsit două 
ghirlande de flori cu care era făcută cărarea de la uşă până la 
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altar. Indignat, i-a spus lui Ganea: „Asta e o prostie, să aducă 
mătura să le măture!” A intervenit sora P.S. Sale, spunându-i 
că doamna Ienea le-a făcut şi să nu o jignească. Aşa le-a lăsat 
până după liturghie, atunci a ordonat ca florile mai mari să fie 
adunate în vaze, iar cele mai mici să fie măturate.  

Azi a fost aici preotul ortodox Petru Rusu de la Pecica, 
care ne cere să-l primim în cler şi el ne va organiza o parohie 
acolo. Îmi pare sincer omul, dar încă nu destul de hotărât în 
faţa marilor probleme care-l aşteaptă. 

1 Noiembrie. Azi a sosit Boldea de la Borloveni. În 
chestiunea ţinutei For-lui faţă de Agru, îmi destăinuieşte că 
totul s-a făcut la ordinul Mitropolitului Bălan, care i-a trimis şi 
lui vorbă că, dacă nu se supune, va trebui să suporte toate con-
secinţele. Spune că totul a fost din cauza venirii Regelui. Bălan 
a dat ordin să se ia parte la toate evenimentele la care ia parte 
Regele, dar la nimic altceva. Acelaşi ordin a fost dat şi de  Sex-
til Puşcariu1. Despre afişul For-ului din Lugoj, Boldea spune că 
nu l-a făcut el, are manuscrisul ca dovadă că l-a făcut altcineva. 
Proiectul său a fost diferit, dar a fost refuzat. S-a făcut însă 
pentru a acoperi măsurile administraţiei, care trebuia să umple 
cu popor străzile Lugojului. Administraţia a spijinit acţiunea 
noastră şi pentru a-l susţine în faţa uniţilor pe Valer Pop faţă de 
Maniu. 

În fine, Cornean2 face la For-ul din Sibiu pe belicosul: 
1. Ca să-şi arate nemulţumirea că la ultima remaniere nu a 
ajuns şi el măcar subsecretar de stat. 2. Ca să se ridice şi el prin 
„For”, cum s-a ridicat  Valer Pop prin Agru. 

6 Noiembrie. La 3 Noiembrie am avut la Cluj comitetul 
central al Agru-lui, la care am luat parte şi eu. S-a hotărât să se 
răspundă atacurilor de la Sibiu. Majoritatea a fost pentru un 

                                                 
1 Sextil Puşcariu (1877 – 1948), filolog, lingvist, istoric literar, profesor uni-
versitar, primul rector al Universităţii din Cluj. Preşedinte al Frăţiei Or-
todoxe Române din 1933 până în 1939, când a fost desfiinţată. 
2 Se referă la Cornel Cornean. 
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comunicat scurt şi demn. Eu am cerut să nu se ia lucrurile prea 
în tragic, arătându-le cum s-a ajuns la măsurile pa care le-au 
luat ortodocşii faţă de noi. 

Am stat la părintele Dăianu, care vegetează şi aşteaptă 
să i se facă rânduială. Chestiunile materiale le-a aranjat binişor. 
Să-l vezi pe omul acesta care a muncit pe atâtea terenuri, cum 
zilnic merge la casa din grădină şi se adună în jurul lui toate 
găinile, raţele, pisica, cum ia grăunţe şi le aruncă... 

Apropos de Congresul Agru-lui: cercuri catolice mino-
ritare (călugării de aici), ar fi spus că Regele vine la Congresul 
nostru ca să se pună bine cu Roma, pe care-o indispune acţiu-
nea de deposedare a piariştilor din Timişoara. Iar din cercuri 
ortodoxe  (spune Boldea), ar fi ieşit infamia că Regele merge la 
atâtea serbări şi manifestări publice pentru că primeşte diurne... 

La 18 Mai a.c., stând de vorbă cu Groza între altele şi 
despre Austria, mi-a spus: „Ai să vezi că omul viitorului în 
Austria e maiorul Fey!” N-am putut afla exact ce reprezintă 
acest om. Azi aduc ziarele că asasinul lui Dolfuss ar fi maiorul 
Fey, antimarxist şi naţional-socialist! 

12 Noiembrie. Ieri am fost la Simeria, unde am făcut 
inaugurarea capelei. Sunt mulţumit că ideea mea cu ataşarea 
Băciei la Simeria şi cu numirea lui Viorel Muntean ca preot 
acolo a dus la izbândă. Au fost serbări frumoase, cu banchet. 

De acolo am mers la Timişoara, unde azi a fost  tran-
zacţie în cauza Bogdan contra Milutinovici. Am stat de vorbă 
cu Otto, care nu demult a fost la Bucureşti şi, pe cât observ, s-a 
întâlnit cu unele persoane din străinătate. Consideră că izbuc-
nirea războiului „de prevenire” contra Germaniei este certă. 

13 Noiembrie. Raţiu, prim-notarul Consistorial, vine 
să-mi ceară informaţii în privinţa unui contract făcut de episcop 
la cumpărarea cimitirului. Ministerul îi cere o dare de seamă 
asupra întrebuinţării venitului de la domeniul episcopesc. În 
chestiunea aceasta a fost mare supărare între episcopul nostru 
şi Capitlu, care i-a cerut socoteală. 
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22 Noiembrie. Azi am venit de la misiunile ţinute la 
Petrila în zilele de 19-21 crt. În tot timpul am fost găzduit de 
domnul Tiberiu Timoc, director principal al societăţii „Petroşani”. 
Am avut ocazia să cunosc stările deplorabile de la Petroşani, unde 
preotul Miclea, cu lipsa lui de maniere, i-a înstrăinat pe 
intelectuali de biserică. Am reuşit să fac o reconciliere generală, 
mai ales după ce am lămurit că Timoc e cununat legal cu actuala 
lui soţie. Dar în ultimul moment a intervenit iarăşi o bădărănie a 
lui Miclea. 

M-am simţit bine în familia vechilului prieten Timoc, 
cu care atât de bine o duceam cândva la Vulcan! 

25 Noiembrie.  Azi am inaugurat aici conferinţele 
Casinoului, în lipsa altuia ţinând eu prima conferinţă sub titlul: 
„Istoria unui precursor (Viaţa Sf. Ioan Botezătorul)”.  

Lici a venit acasă în 20 Noiembrie. Se pregăteşte  
pentru examenul de capacitate. 

10 Decembrie. În 6-9 am ţinut misiuni la Cenad, unde a 
fost cândva cetatea lui Atila şi a regilor maghiari. 

11 Decembrie. Azi s-a discutat în Consistor chestiunea 
distincţiilor în cler, pe urma Agru-lui. Referentul Muntean s-a 
purtat infam cu cei mai buni candidaţi (Mäxer, I. Pop, I. Mun-
tean, Simonetti sen[ior]), tot aşa Marianescu cu Lugojan. Nu 
înţeleg cum încape atâta răutate în oameni-preoţi. 

Pius nu ne-a scris de la sfârşitul lui Octombrie. 
14 Decembrie. Lulu a luat seminarul pedagogic la Co-

merciale cu „foarte bine”! 
17 Decembrie. Dimineaţa am sosit de la Blaj, unde am 

fost delegatul Capitlului la serbările de comemorare a lui Au-
gustin Bunea. M-am dus pregătit cu un mic discurs despre „Bu-
nea şi dieceza Lugojului”, dar ca să nu vorbească toate Capitlu-
rile, am delegat pe Agârbiceanu să vorbească în numele nostru 
al tuturor. 

În legătură cu aceasta a fost şi o conferinţă episcopeas-
că, în 16 seara. Am luat parte şi eu. Mai mult s-a discutat 
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chestiunea uniţilor noştri din America. Doi preoţi de acolo, 
Vamoş şi Vucu, au înfiinţat parohii disidente, ţinând adunări cu 
poporul şi trimiţând moţiuni prin care cer să fie supuşi direct 
mitropolitului din Blaj. Observ că Vucu, care acum patru ani a 
mers acolo în înfloritoarea parohie a părintelui Manu, a pierdut 
la alergări de cai vreo 16 mii de dolari primiţi de la credincioşi 
spre păstrare (după ce şi acolo îşi pierduse lumea încrederea în 
bănci). Când s-a aflat acest lucru, episcopul de acolo i-a scos 
bilet de vapor şi i l-a dat să vină acasă, punând în locul lui un 
preot polon. Vucu şi-a răscumpărat biletul şi a rămas acolo, 
păpând şi banii încasaţi pe bilet. Acum cere să fie primit şi a 
făcut şi parohie disidentă. A fost multă discuţie în conferinţă, 
cum să se trimită preoţi. Mitropolitul spunea că el nu se mai 
interesează fiindcă a propus  doi preoţi şi Congregaţia i-a răs-
puns că, după informaţiile lor, sunt beţivi. De unde are Congre-
gaţia mai bune informaţii decât noi, cei de aici? Este evidentă 
tendinţa de a se lipsi poporul nostru din America de preoţi 
proprii ca să se latinizeze şi să se americanizeze mai repede. De 
aceea nu ne dau un vicar sau protopop deşi, mai pe urmă, s-a 
propus ca respectivul protopop să funcţioneze astfel încât să ră-
mână credincioşii şi parohiile noastre subordonate episcopilor 
respectivi. 

Pentru o mai uşoară organizare a parohiilor sub aceeaşi 
conducere, P.S. Frenţiu a propus să fie date în seama francis-
canilor români, care ar fi dispuşi să le primească. S-a hotărât 
ca, deocamdată, să fie trimişi trei preoţi noi în America: doi 
anunţaţi deja din dieceza Maramureşului şi părintele franciscan 
Neculăeş. 

În aceeaşi conferinţă mi s-a dat şi mie (la propunerea 
P.S. Rusu) o însărcinare onorifică susţinută de părintele Domi-
de: aceea de a conduce opera misiunilor externe. 

La serbările Bunea l-am văzut şi pe Maniu. I-am spus 
că nu l-am văzut din 1921, când a fost la Lugoj. Mi-a răspuns 
foarte amabil: „Dar eu am citit multe lucruri bune scrise de 
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dumneata.” Tot acolo am consolidat prietenia cu Breban de la 
Baia Mare. 

Sosind acasă, am găsit o scrisoare de la Pius, ceea ce m-
a înveselit. E bine. 

20 Decembrie. Azi a fost şedinţă hotărâtoare în ches-
tiunea distincţiilor. Muntean s-a purtat cu aceeaşi perfidie cu 
care s-a purtat şi în rândul trecut. Şi-a ajuns scopul: cei mai 
vrednici (Simonetti, Mäxer, I. Muntean şi I. Pop) au fost şterşi 
de pe tablou. Am avut discuţii grele, am arătat şi motivul 
pentru care Muntean nu-l are pe Mäxer la inimă. În zadar. E-
piscopul, care ştiu că e absolut de părerea mea în ceea ce pri-
veşte persoanele vrednice de distins, s-a purtat cât se poate de 
laş. Le-a promis la toţi că după ceva vreme îi va distinge. Cu 
cât fariseism s-au tratat chestiunile unor oameni care, cu micile 
lor cusururi, nu ajung nici la jumătate din starea păcătoasă a 
acelora care azi îi judecă! M-am scârbit în aşa măsură că stau 
pe gânduri: la Crăciun nu servesc cu ei Liturghia solemnă... 

23 Decembrie. M-am întors de la Arad, unde am fost 
chemat ieri să ţin o conferinţă la Reuniunea Femeilor şi să asist 
la serbarea pomului de Crăciun. Am asistat atât în parohia 
principală, cât şi la Şega, la ţigani. 

Sâmbătă, în 22 Decembrie, am fost la Buteni unde chema-
sem pe reprezentantul celor din Chisindia, care - vreo 300–400 capi 
de familie - au dat o cerere atât la noi, cât şi la episcopia de Oradea 
că vor să treacă la Unire. Când colo, ce s-a întâmplat? Neuniţii, 
aflând că eu merg la Buteni şi temându-se ca nu cumva să vină 
poporul şi să facă pe loc trecerea în faţa notarului public, Dr. 
Bârsan, la care eram eu găzduit, au pus pe oameni în aceeaşi zi la 
corvoadă, să repare drumurile în comună. Au baricadat ieşirile din 
comună cu jandarmi, nelăsând pe nimeni să meargă la Buteni, 
decât pe cei care aveau citaţie la judecătorie. Iar pe mine m-au 
aşteptat la gara Sebiş: protopopul ortodox, preşedintele For-ului din 
Buteni, avocatul Grozda, apoi avocatul Dan cu mai un domn. M-au 
poftit în trăsura lor, cu care m-au condus. Au cerut însă din capul 
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locului să nu le stric „pacea”, pentru că ei au auzit ce a spus 
epicopul Nicolescu la Agru, în Lugoj: că noi suntem avangarda 
Romei... Am mers cu ei şi am stat de vorbă în casa lui Bârsan vreo 
două ore. Cu mine venise şi un delegat al Consistoriului din Arad. 
M-au asigurat că şi poporul s-a liniştit, promiţându-le că le vor face 
şi celor nemulţumiţi o biserică la locul dorit de ei. 

După plecarea lor de la Dr. Bârsan, mi s-au prezentat 
vreo zece credincioşi din Chisindia, care totuşi reuşiseră să 
vină. Ei mi-au dat o declaraţie în scris, prin care arată ce s-a 
făcut la ei în sat, cum ei ţin la Unire, dar notarul nu vrea să le 
facă trecerile şi cum voiesc ei să-şi organizeze parohia. În 
aceeaşi zi, delegatul episcopiei din Arad a fost la ei să-i 
pacifice. La reîntoarcere am venit împreună până la Arad. Mi-a 
spus că oamenii au primit să aştepte până la primăvară 
împlinirea promisiunii de a li se face biserică. 

Lulu a sosit acasă de la Bucureşti. Despre Pius ne-a 
scris Bălan din Strasbourg că e bine. 

26 Decembrie. Ieri, prima zi de Crăciun, am servit la 
Misa Pontificală. La masă i-am avut ca oaspeţi pe familia Dionne, 
care au stat până seara, pe Puiu Vâslan, prietenul lui Lici, şi pe 
părintele Leandru. Ieri, după Vecernie, episcopul m-a chemat să-
mi dea o declaraţie cum că el nu a dat avocatului Dr. Iancu din 
Arad actul de onorar, pe baza căruia acesta cere onorarul de 
2.800.000 pentru procesul bisericii din Arad. Curios lucru: Iancu 
are actul semnat de P.S. Sa. Să fie falsificat? 

Episcopul Rusu îmi trimite o scrisoare foarte drăguţă, 
invitându-mă la el. 

27 Decembrie. Astă seară a plecat Lici la Bucureşti. Se 
prepară pentru examenul de capacitate, la care materia secun-
dară e impusă: latina sau franceza. El alege aceasta din urmă, 
deşi eu îi recomandam latina. 

30 Decembrie. Azi am fost cu Mili, Lulu şi Nica la 
Izvin, unde am făcut binecuvântarea noii biserici şi am sărbă-
torit pe vrednicul preot Lugojanu. 
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Constatare possum, hoc anno me non fuisse ab episcopi 
ad se invitatum, Posto Nativitatis, uti aliis annis  nos erat. Sed 
invitavit Ieneam ad mensam vigilia Nativitatis et die III-a cum 
uxore ejus. Fuit Crişan quoque die III-a invitatus, necnon 
Marianescu die I-a. Canonici Seniores nequaquam.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pot să constat că în acest an nu am fost invitat de către episcop la el în 
Postul Crăciunului, cum ni se întâmplase în alţi ani. Însă l-a invitat pe Ienea 
cu soţia sa la masa vigiliei Naşterii şi în ziua a treia. Chiar şi Crişan a fost 
invitat în ziua a treia, iar Marianescu în prima zi. Absolut deloc însă (nu au 
fost invitaţi) canonicii seniori. (lat.) (n. trad.)  
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Anul 1935 
 
 
6 Ianuarie. De Boboteaza anului acestuia, episcopul a 

fost dus la Blaj. Nu a spus nimănui cu ce scop o face. A spus 
numai atâta că pleacă cu încredinţarea Romei. Poate o să aflăm 
mai târziu. (A fost în cauza denunţului făcut de decedatul Dr. 
Frâncu, apărătorul lui Dăianu). 

8 Ianuarie. Astă-dimineaţă pe la orele 5 eram treji în pat şi 
eu şi Mili. Am auzit o pocnitură puternică în dormitor, cam între 
paturi şi cuptor: ca şi când ar exploda o sticlă ori s-ar sparge un bec 
electric. Oricât am căutat peste zi (şi în zilele următoare), nu am 
putut afla cauza. Ne-a părut însă un malum omen1, prevestitor de 
rele. În aceeaşi zi s-a îmbolnăvit Mili, ajungând în pat cu febră 
(gripă, recidivă). Mie mi s-a întâmplat să ridic ceva greutate şi mi s-
a arătat urmarea, încât sunt condamnat ca pe viitor să am bună grijă 
pentru a nu ajunge la operaţie de hernie. Mă tem că s-a sfârşit cu 
excursiile mele pe munţi, ceea ce m-ar durea foarte mult. Tot în 
această zi mi-a venit ştirea că Tribunalul Ilfov a admis apelul 
Băncii Centrale Cooperative la sentinţa favorabilă primită de noi în 
procesul cooperativei. Aşa că mai avem un lung calvar până vom 
omorî şarpele ce atâta se încolăceşte! 

Pius ne-a trimis o scrisoare mai lungă, scrisă de Anul 
Nou. E bine şi cu multă încredere în viitor. Nica a ieşit la 
trimestrul I cu media 9.50. 

12 Ianuarie. Azi, Dr. Jakabfy mi-a arătat un articol scris 
de el ca răspuns domnului Iorga în cauza Maniu. El dovedeşte cu 
citate din scrisorile lui Tisza2, editate de Academia Maghiară, 
cum că, în dosarul războiului, Maniu a fost ţinut ca unul dintre cei 

                                                 
1 semn de rău augur (lat.) (n. trad.) 
2 István Tisza (1861 – 1918), om politic maghiar, prim-ministru între anii 
1903 – 1905 şi 1913 -1917. 
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mai de seamă politicieni radicali ai românilor din Ardeal, care 
deja în 1915 a trimis vorbă prin consulul Bilciurescu guvernului 
român să intre în acţiune pentru eliberarea Ardealului! 

În legătură cu aceasta îmi spune cum i-a păcălit Hossu 
cu numirea lui Boroş ca episcop. Eu l-am rugat ca în articol, 
acolo unde e vorba de relaţiile dintre Hossu1 şi Tisza, să şteargă 
cuvintele „intime şi cordiale”. 

Tot în legătură cu aceasta îmi spune că vol. II al scri-
sorilor lui Tisza conţinea o scrisoare favorabilă faimosului 
evreu Groedel, care acum lucrează în România. Evreul a cum-
părat toate exemplarele şi a oferit Academiei să tipărească el a 
doua oară volumul, dar fără acea scrisoare. Aşa s-a şi făcut. 
Asta i-a povestit-o secretarul Academiei Maghiare lui Jakabfy. 

Azi s-a înmormântat aici Nicolae Putnoky2, fost 
director al liceului de aici  pe vremea ungurească. Bătrânul a 
cultivat relaţiile româno-maghiare, fiind născut la Bucureşti. O 
să scriu despre el ceva.  

Hoc occasione narravit nobis quidam ex junioribus, 
senem usque ad ultimos annos (decessit 84-o anno) haereticem 
habuisse, imo hebdomatim cameristam diversorii „Imperial” 
visitasse; quae ab eis (junioribus) interrogata, quomodo senex 
se gerat, dixisse: ita ut juniore confundi mereuntur!3 

 Am aranjat prima conferinţă franceză la Casinou şi am 
anunţat înfiinţarea cercului franco-român! 

24 Ianuarie.  Azi am fost la Arad în chestiunea inventa-
rierii averilor bisericeşti, ordonate prin lege. Am găsit că nu s-au 
luat bine palatele de acolo, punându-se la averea comună şi nu la 

                                                 
1 Se referă la episcopul Vasile Hossu. 
2 Nicolae Putnoky, director al Gimnaziului de stat din Lugoj în timpul 
Imperiului austro-ungar. 
3 Cu acest prilej unul dintre cei mai tineri ne-a istorisit că a avut un vârstnic 
retras până la ultimii ani (a decedat la 84 de ani), dar care vizita săptămânal 
o cameristă de la hotelul „Imperial”; aceasta fiind întrebată de ei (de ju-
niori), cum se comportă moşul, ea ar fi zis: astfel încât cei mai tineri ar 
merita să se ruşineze. (lat.)  (n. trad.) 
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fonduri cu destinaţie specială, cum le-ar fi fost locul. Fiind sesizat 
episcopul, a zis că el nu se amestecă, să facă arădenii ce vor. Ne-am 
sfătuit noi, canonicii, şi am mers cu referentul, din propria iniţiativă, 
reparând greşeala. Dacă vom reuşi să salvăm averea de acolo, este 
datorită acestei intervenţii făcute de mine. 

La întoarcere, am venit de la Timişoara cu un tânăr stu-
dent în medicină la Bucureşti. Fusese trimis la gardişti, la Timi-
şoara, cu ceva instrucţiuni. Mi-a spus că ei se adună acum regulat 
la generalul, unde au şi un corp de gardă. În vară a fost în Elveţia 
o adunare a studenţilor fascişti. Moţa a reprezentat România. A 
făcut mare senzaţie faptul că doi detectivi l-au scos din sală, l-au 
dus în camera lui şi l-au percheziţionat. Era intervenţia guvernului 
român. La banchet a fost invitat, din complezenţă, şi Titulescu. 
Acesta ar fi căutat să facă cunoştinţă cu Moţa, care l-a evitat. I-a 
trimis apoi o scrisoare lui Titulescu, spunând că numai din motive 
patriotice nu a descoperit în faţa adunării cine e... 

27 Ianuarie. Azi s-a constituit definitiv Liga Antirevizio-
nistă1 în Lugoj, fiind ales episcopul Nicolescu preşedinte de onoa-
re. Cât ar putea să-mi fie de recunoscător pentru ce i-am făcut şi 
aici! Căci la prima adunare antirevizionistă nici nu voiau să-l 
invite (se gândeau la Boroş), iar eu am făcut de l-au invitat şi l-au 
pus să prezideze. Noi ne-am format un comitet de acţiune sub 
prezidiul lui, a urmat constituirea Ligii la Bucureşti, unde l-au luat 
în comitetul central. Aici la noi e preşedinte de onoare. 

30 Ianuarie. Am fost ieri la Blaj, la înmormântarea 
Mitropolitului Suciu. Am fost delegat de Capitlu, împreună cu 
Ienea. Am mers cu episcopul şi am venit singur astă- noapte. Am 
luat parte şi la conferinţele episcopeşti de ieri şi de alaltăieri: e ne-
caz cu regulamentul de alegere, pe care Roma l-a modificat esen-
ţial. Nu dă decât 50 de voturi şi acelea numai de drept (canonici, 
dir. cancelar, protopopii mai bătrâni). O să vedem ce va fi. 

                                                 
1 Liga Antirevizionistă Română – asociaţie constituită în anul 1933 cu sco-
pul de combatere a politicii revizioniste, promovată de statele nemulţumite 
de noua configuraţie teritorială europeană după pacea de la Versailles. 
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Sunt multe combinaţii privitoare la persoana viitorului 
mitropolit. Toţi au aderenţi. Lansarea lui Hossu s-a pornit deja 
din partea liberalilor. 

2 Februarie. Însuşi episcopul Nicolescu îmi spune că, dacă 
se va face alegerea după vechiul regulament, Hossu va avea mai 
multe voturi: cu el votează actualii şi foştii lui supuşi din dieceza de 
Cluj-Gherla. El, în fine, - la ultima lor despărţire – a declarat că 
primeşte, dacă clerul îl alege. De fapt, cei din Cluj – am vorbit cu 
Borza – insistă foarte mult pentru Hossu şi Nicolescu la Cluj. Le-
am spus: „Dacă Hossu e atât de vrednic, pentru ce să vi-l luăm...” 
„Nu, nu, să meargă numai de mitropolit...” 

Episcopul i-a furat P.S.-lui Rusu un raport al fostului 
director general al Poştelor Pitulescu in quo illle relationes 
secretas Lupissae dare consuevit. Promisit mihi quoque co-
piam hujus relationis dare.1 

5 Februarie. Comitetul local de revizie a anulat ale-
gerea de secretar general la Primăria din Lugoj, ţinută ieri. Eu 
nu am luat parte la alegere, dar i-am spus Primarului că nu o 
iau în serios şi că va fi anulată. S-a verificat. 

6 Februarie. Aurel Cosma2, de la noua revistă Luceafă-
rul din Timişoara, mi-a cerut un articol prin Petean. 

8 Februarie. Protopopul Emil Tatar, ca recunoştinţă 
pentru concursul ce i l-am dat la editarea traducerii lui Tόth 
Tihamer, îmi trimite zece exemplare din carte. 

Azi am trimis la Farul Nou două articole, în înţelesul 
avut la Blaj cu Dr. Nicolae Popa, cum că îmi publică tot ce 
scriu de actualitate. 

13 Februarie. În Gazeta antirevizionistă a apărut arti-
colul meu despre Hajdudorog. Acum lucrez la unul pentru re-

                                                 
1 în care acela obişnuia să dea relatări secrete doamnei Lupescu. Chiar mi-a 
promis să îmi ofere o copie a acelei relatări. (n. trad.) 
2 Aurel  Cosma jr. (1901 – 1983), avocat, personalitate marcantă a vieţii 
culturale bănăţene, membru al P.N.L., întemeietor şi director al revistei 
„Luceafărul”, apărută la Timişoara între anii 1935 – 1940. 
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vista Blajul, în care voi reda incidentul din 1909 dintre mine şi 
mitropolitul Suciu 

Episcopul, sosit acasă de la Bucureşti, spune că a vorbit cu 
Maniu şi i-a arătat că şi Hossu şi Frenţiu ar vrea să fie mitropoliţi, 
dar poate că blăjenii vor alege pe unul de-al lor. El, Nicolescu, nu 
va face nimic ca să ajungă mitropolit, la care Maniu ar fi spus – 
„Cred asta despre P.S. Ta, dar nu o cred despre ceilalţi”. 

Ieri a fost aici consilierul silvic Victor Precup, cu inspec-
torul Streza de la Arad, acesta din urmă cumnat cu maiorul Ni-
coară, condamnat cu colonelul Precup. A venit la episcopul nostru 
– şi va vorbi şi cu ceilalţi episcopi – să intervină ca să le aplice un 
regim mai omenos la Doftana, unde sunt închişi. Când i-am 
anunţat şi i-am spus episcopului scopul venirii lor, a devenit 
nervos, zicând: „Nu mă amestec!” Pe urmă a acceptat şi a promis 
că, în acord cu ceilalţi episcopi, va vedea ce poate face. 

Inspectorul Streza cunoaşte raportul Pitulescu1, pe care 
eu l-am primit cu atâta discreţie! 

Aseară, fiind Ion Bălan aici în treacăt spre Roma, am 
fost la cină la episcopul. Vorbind despre multe la masă, Bălan a 
spus că lui Păclişanu, când a fost prima oară cu ministrul Banu2 
la Roma, i-ar fi spus cardinalul Gasparri că nu ne putem în-
chipui cât rău a făcut Bisericii noastre Casa de Austria. În legă-
tură cu aceasta, povestea episcopul, i-ar fi spus Vasile Lucaciu 
că a mers cu Băţaria3 la Ministerul de Externe din Viena, ce-
rând să ajute catolicizarea macedonienilor. Respectivul director 
din minister ar fi spus: „Nici vorbă, prin asta i-am întări pe ro-
mâni, ceea ce nu e interesul nostru, destul ne-au păcălit prin 
unirea celor din Ardeal.” 

                                                 
1 Ion Pitulescu, director general al Poştelor şi Telefoanelor, conducător al 
Serviciului de informaţii al Elenei Lupescu. 
2 Constantin Banu, ministrul Cultelor în guvernul liberal I.I.C.Brătianu între 
anii 1922 – 1923. 
3 Se referă probabil la Constantin Batzaria ( 1874 – 1952 ), aromân, născut în 
Macedonia, om politic, prozator şi publicist stabilit din anul 1920 în România. 
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Azi am primit, cu o scrisoare frumoasă a Nunţiaturii, 
decretul Propagandei de preşedinte al Operei pentru Propaga-
rea Credinţei1. E un decret frumos, dar dă mult de lucru şi nu 
ştiu ce vom putea face în ţara noastră (cf. 17 Dec. 1934). 

26 Februarie. Au apărut articolele mele în Farul Nou, 
Luceafărul şi Katholische Kirchenzeitung, în acestea din urmă 
un articol despre Mitropolitul Suciu, iar în primul un salut şi 
ceva despre Bianu.  

Lici chiar acum are capacitatea. Sperăm că va reuşi. La 
română e tare, la franceză îl are pe Frollo, care îl cunoaşte. 

Pius îmi scrie una originală: a cumpărat, cu Bălan, 
20.000 lei pentru 2.000 franci francezi, îi trimite încoace în 
scrisoare cu valoare. Pentru ei vom putea trimite, la cursul 
oficial, 3.000 de franci. 

Şi ieri şi azi am călătorit la Timişoara, în cauza împru-
mutului familiei Milutinovici. Ieri, având să facem semnăturile 
la notarul public, am avut clipe de mari emoţii. 

Lulu ne scria nu demult că pregăteşte un ceai al Cămi-
nului şi e ocupat cu asta. Voiam să merg zilele acestea la Bucu-
reşti, dar nu am reuşit, poate mai târziu. 

Azi am mai stat de vorbă cu dl. Jakabfy. Găseşte că 
politica franco-rusă e o nenorocire. Din cauza ei, polonii s-au aliat 
cu germanii. Anschluss-ul2 Austriei e inevitabil. Azi marile puteri 
ar voi să readucă pe Habsburgi (pare că asta o ţinteşte şi vizita 
Prinţului de Wales), dar nu o mai vor naţiunile respective. Popu-
laţia din Austria e 80% e anschlussistă. Când se va face acestă 
unire, Polonia va lua Lituania. Ruşii ne batjocoresc de-a dreptul, 
au pus la Legaţiunea din Bucureşti numai evrei. 

                                                 
1 Opera Pontificală pentru Propagarea Credinţei îşi are rădăcinile în Societa-
tea pentru propagarea credinţei întemeiată în anul 1822 de Pauline-Marie 
Jaricot şi presupune o activitate misionară în rândul comunităţilor pentru 
cunoaşterea şi răspândirea Evangheliei. 
2 anexarea (germ.) (n. trad.) 
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Mi-a povestit cum a fost înlăturat generalul Paul An-
ghelescu de la Statul Major. Primea regulat scrisori de la Lu-
peasca, cum să-l facă pe cutare ofiţer general, pe celălat colonel 
etc. Le ignora. Odată, se prezintă la el Mareşalul Ilasievici şi-i 
spune: „Dumneata nu cunoşti o doamnă cu mare influenţă la 
Palat?” „Nu”, fu răspunsul. Peste câteva zile a fost invitat la 
dejun la Palat, e prezentat doamnei Lupescu, el o salută, dar 
nu-i sărută mâna. E pus la masă lângă ea, dar nu i-a spus niciun 
cuvânt în tot timpul mesei şi s-a despărţit de ea tot aşa de rece... 
A doua zi a fost absolvit. (Lucrul s-a discutat într-o şedinţă 
secretă a Parlamentului.) 

Aşa se pare că Maniu are perfectă dreptate. Mie mi-e 
simpatic Vaida, mai ales după conferinţa de la Cluj (24 crt.), cu 
numerus clausus1. (Jakabfy spune despre el că s-a cam ramo-
lit.) Barem de s-ar uni Goga cu el! 

17 Martie. Astă-dimineaţă am venit de la Bucureşti, unde 
am fost să aduc carnetele preoţilor şi să constitui consiliul naţional 
al Operei Pontificale pentru Propagarea Credinţei. Le-am făcut pe 
ambele, deşi primele (carnetele), mi-au dat mult de lucru, mie şi 
lui Lulu, care m-a ajutat. În 14 am fost la cină la Dr. Nicolae 
Popa, în 15 seara am luat parte la şedinţa comitetului de direcţie al 
Farului Nou. Prof. Frollo s-a scuzat că nu-l poate ajuta pe Lici 
până la oral. (El e cu franceza la examenul de capacitate). 

Abia a treia zi am ajuns să vorbesc cu Valer Pop, căruia 
am avut să-i predau mai multe cauze diecezane. 

Am aflat de la Dănilă că, în ceea ce priveşte Mitropolia, 
începe a se forma un curent pentru Macaveiu. Subsecretarul de 
stat Valer Roman îmi spune că Nicolescu stă mai bine decât 
Hossu şi la Nunţiatură şi la Palat, fiind considerat mai călugăr. 

                                                 
1 „ numerus clausus” sau „ numerus valahicus”, propunere a lui Alexandru Vai-
da-Voievod în vederea introducerii ei în programul P.N.Ţ. Ea viza proporţio-
nalitatea etnică în viaţa economică şi socială din România, în sensul că românii 
trebuiau să ocupe posturi proporţional cu procentul deţinut pe ţară de populaţia 
de origine etnică română. Ea nu a beneficiat de susţinere în cadrul partidului. 
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Pe de altă parte, îmi spunea Zombory, că de Mitropolit guver-
nul îl pune pe Hossu, chiar dacă ar primi numai 5 voturi, iar ca 
nou episcop Valer Pop îl vrea pe Tăutu. Valer Pop însă mi-a 
spus numai atâta: că mitropolit are să fie unul dintre episcopi, 
iar ca nou episcop va fi ales sau Bălan sau Tăutu. 

Am fost găzduit la părintele Barral, al cărui internat e 
mult promiţător şi speră să facă multe lucruri bune, trecând 
tipografia de la Beiuş la Bucureşti. 

Nunţiul m-a primit foarte afabil. Aici am aflat că a 
apărut în Blajul articolul meu despre contribuţiile Mitropo-
litului Suciu în literatura teologică.  

Până am fost eu la Bucureşti, la Lugoj s-a făcut mare 
ticăloşie cu bietul Mäxer, în legătură cu fondul parohial din Re-
şiţa. Răzbunarea ţiganului. 

Am fost şi la Goga în audienţă. Spunea că în două-trei 
luni soarta guvernului e gata şi priveşte liniştit desfăşurarea 
lucrurilor la naţional-ţărănişti. Ai lui Vaida tot lui îi cer sfatul. 
Încolo, o să vedem ce va mai fi. 

30 Martie. Ieri am venit de la Cluj, unde în 28 am ţinut – 
invitat de Agru – conferinţa despre „Unirea cu Roma şi despărţi-
rea românilor ortodocşi de ierarhia sârbească”. A fost cercetată1, a 
luat parte episcopul, generalul Dănilă Pop etc. Am fost invitat la 
cină la episcop. După cină, la Silviu, căruia demult nu i-am văzut 
familia. Septimiu a scris frumos în Patria. L-am cercetat2 la re-
dacţie, noroc că în ziua următoare, nu când eram eu, au venit bă-
tăuşii acolo. 

Cu episcopul am vorbit despre cine ar fi să fie episcop. 
Nu am prea găsit omul potrivit. Naşul Dăianu  îmi spune des-
pre Bălan că absolut nu e potrivit, neavând omul destulă gravi-
tate: l-a auzit el în predică, întărind ceea ce spunea cu jurământ: 
„Să mă trăznească Dumnezeu aici...dacă nu e aşa!” 

                                                 
1 a avut public  
2 vizitat 
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3 Aprilie. Am predicat în catedrală în legătură cu servi-
ciile de miercuri şi vineri seara din Post, cum am făcut în 
săptămâna Crăciunului.  

Lulu mi-a scris că i-a comunicat şi episcopului Nicoles-
cu gândul său de a reveni la Teologie după ce isprăveşte 
Academia Comercială. Persistă serios. Ajute-i Dumnezeu! 

5 Aprilie. Azi iarăşi eu am predicat, având seara târziu 
să plec la Bucureşti. 

9 Aprilie. Azi noapte am sosit de la Bucureşti. Lulu a venit 
cu mine, începându-şi vacanţa de Paşti de acum, căci l-au obosit 
multele alergături în legătură cu Aston. Dar a reuşit să facă ceva: a 
introdus exerciţiile spirituale la studenţi, a introdus şedinţele literare 
duminica, acum în 7 am asistat şi eu, vorbindu-le despre Prochaska, 
ale cărui idei le-a admirat părintele N. Muntean. Lici se interesează 
şi el mult, a luat parte la exerciţii (a scris despre ele în Farul Nou), 
şi a iniţiat şedinţele literare de după masă. 

L-am văzut pe prof. Frollo şi doream să-i ştiu notele lui 
Lici de la capacitate. La franceză a reuşit admirabil: 9.50. La 
română nu ştia să-mi spună ce note are. Pe 12 are oralul. Am 
vorbit cu Lici să-mi telegrafieze rezultatul. 

Am găsit azi episcopia alarmată din cauza depunerii la 
Cameră a Legii pentru salarizarea clerului. Având să plece la Bu-
cureşti, episcopul a ţinut după-amiază şedinţă Consistorială. Aci 
am avut grele discuţiuni din cauza pornirii lui Muntean (semnat 
de Boroş şi de Marianescu), de a compromite total pe Mäxer şi 
Borda în legătură cu administrarea fondului parohial din Reşiţa. 

11 Aprilie. Azi am avut şedinţă de consiliu comunal, 
unde iarăşi am avut grea luptă. A se vedea referatul în ziare  
(cu deosebire în Banater Bote). 

14 Aprilie. Azi noapte am sosit din călătorie. În 12 
seara am avut la Timişoara conferinţa aranjată de Agru, la care 
am vorbit tot ce am vorbit şi la Cluj. Ieri dimineaţă am mers la 
Reşiţa să văd cum stă chestiunea acolo. Înainte cu o zi fusese 
Muntean şi s-a edificat. 
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Sosit acasă, găsesc două lucruri îmbucurătoare: Lici a 
telegrafiat că a reuşit la oral. Banca Centrală Cooperativă, Su-
cursala Craiova, mă avizează că a intervenit pentru desfiinţarea 
poprirei. Pare a se fi luat această măsură în urma hotărârii afir-
mative a adunării generale a B[ăncii] C[entrale] Coop[eratiste] 
de a se scoate giranţii de sub urmărire. 

Azi am avut şi adunarea generală a liceului de fete, 
unde ne-am elogiat reciproc pentru succesul obţinut cu terenul 
de lângă Tribunal. Toată lumea mă felicită pentru Lici. 

21 Aprilie. Azi, de  Florii, am să ţin o conferinţă la Nă-
drag despre patimile Domnului, invitat de „Acţiunea româ-
nească pentru culturalizarea maselor”. Mi se pune la dispoziţie 
o maşină. 

Zilele acestea a fost la noi Herlo, invitând pe Nica să 
meargă în vacanţa Paştilor la ei, la Arad, apoi văduva Todoran 
din Paşcani, pe care a dus-o Turica la Zorlenţ. 

Aveam să merg pe 21-23 la misiuni la Petroşani. Îm-
piedicat de Nădrag, am cerut lui Berinde din Lupeni să meargă 
el pentru azi, iar mâine mergeam eu. Mi-a răspuns telegrafic că 
nu poate. O ştiam înainte, Zugrav nu jertfeşte nimic din co-
moditatea lui. 

Zilele acestea m-a avizat Mihai Berinde, învăţătorul din 
Băniţa, că a fost pus în disponibilitate, în urma unei cărţi poş-
tale pe care mi-a trimis-o mie, cerând să-l facă preot pe seama 
credincioşilor noştri de acolo. Cartea poştală a fost fotografiată 
şi trimisă Mitropolitului Bălan1, care a intervenit împotriva 
autorului, s-a făcut o anchetă şi omul a fost destituit. 

Nu ştiu ce va fi cu trimiterea banilor lui Pius. (Mi-a tri-
mis el 20.000 lei, cumpăraţi acolo pe piaţă ieftin, ca să-i retri-
mit pe cursul oficial, dar într-aceea s-a schimbat regimul devi-
zelor şi avem enorme greutăţi la care a contribuit şi Pius, ne-
trimiţând la timp certificatele cerute). 

                                                 
1 Autorul se referă la mitropolitul ortodox al Ardealului Nicolae Bălan 
(1882 – 1955). 
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E publicată alegerea de mitropolit! Ieri am vorbit cu 
Muntean şi Boroş, spuneau că pe Macaveiu e imposibil să-l 
facă. Noi ne-am înţeles că îl vom întreba pe Nicolescu: doreşte 
el să fie mitropolit ori îl votăm pe Frenţiu şi el să meargă la 
Oradea? 

27 Aprilie. Am fost la Petroşani în zilele de 22-25 crt., am 
ţinut misiuni, am vizitat fabrica din Bor, de unde am primit mici 
cadouri pentru mine şi pentru episcop. Pe Jiu n-am putut merge, 
fiind chiar Vinerea Paştilor. O să merg când am cale la Blaj. 

1 Mai. Au trecut sărbătorile cu bine, fiind şi Lici acasă. 
Ca întotdeauna, ziua primă a fost Dionne cu doamna la noi. 
Lici a plecat azi-dimineaţă, Lulu mai stă câteva zile. 

9 Mai. Am fost la alegerea de mitropolit. Am plecat de 
acasă vineri, 3 crt. dimineaţa, am sosit după amiaza la Vulcan 
să văd ce e pe acolo. Am mers de aici îmbrăcat de primăvară, 
dar pe drum s-a pus pe nins, aşa că pe Jiu a trebuit să împrumut 
un pieptar de la Ioniţă. 

Am mers de la Vulcan (unde am fost la toate rudele şi 
la morminte), la Paroşeni, venind Ioniţă după mine. Duminica 
Tomii am făcut acolo hramul bisericii cu Zugrav, seara am 
rămas tot acolo, iar dimineaţa am plecat cu Zugrav la Blaj. 

Alegerea de mitropolit a mers într-o atmosferă gravă, în a-
cord cu noul regulament. Reuşita lui Nicolescu este a se atribui fap-
tului că în ultimul moment localnicii din Blaj (Tătar1, etc.),  
s-au grupat în jurul lui, ca fiind mai blând, deci mai corespunzător 
scopurilor lor de a face ceea ce vor ei. Acelaşi Tătar – care, de câte 
ori mergeam la Blaj, mă întâmpina cu ocări la adresa episcopiei din 
Lugoj, a administraţiei ce se face aici, povestindu-mi că şi Suciu2 se 
                                                 
1 Se referă la Augustin Tătar. 
2 Ioan Suciu (1907 – 1953), preot hirotonit la Roma, profesor de religie la Blaj. 
Din 1940 episcop de Moglena (onorific) şi auxilar al episcopului V. Traian 
Frenţiu la Oradea. În anul 1947 după ce guvernul Groza a refuzat recunoaşterea 
noului mitropolit ales, Alexandru Rusu, Ioan Suciu a fost numit de Sf.Scaun 
Administrator apostolic al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş. Arestat în 
1948, a fost internat la Dragoslavele, Căldăruşani şi Sighet, unde a şi decedat. 
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frământă de chestiunea succesiunii şi că a abandonat pe Nicolescu 
– acelaşi Tătar îmi spune acum: „Mă, voi nu ştiţi ce comoară aveţi, 
voi nu l-aţi ştiut preţui...” Şi pe motivul că Rusu trebuie abandonat 
din cauza unei piedici discrete (nu l-ar vrea Palatul), l-a găsit pe 
Nicolescu singurul potrivit. Lui Frenţiu i-au scos vestea că nu vrea 
să fie mitropolit, aşa că cei ce ar fi votat cu el au trecut iarăşi la 
Nicolescu. (Canonicul Moldovan1 mi-a spus că el ar fi fost pe 
partea lui Frenţiu, dar Roşianu – mare bizantin, prieten de-al lui 
Frenţiu – le-a spus că acesta nu candidează!). 

Astfel lui Frenţiu i-a scos şi partidul lui Hossu vestea că 
nu candidează, el ar fi îndrumat pe ai săi să voteze cu Hossu. 
Fireşte, ai săi au dezminţit acest lucru, ba încă luni înainte de 
masă au venit cu mine (Miculaş, Maior, Tămâian), la Frenţiu şi 
i-am spus că ar fi mai bine să spună pe faţă că nu doreşte 
candidarea, decât să rămână cu voturi puţine. După-masă iarăşi 
i-am spus ce mi-a comunicat Moldovan, rugându-l să se 
retragă. Mi-a spus că el ţine la aceea ca fiecare să voteze, 
conform jurământului, cum îi dictează conştiinţa. I-am replicat: 
da, dar conştiinţa e formată deja prin ştirile colportate! 

Lui Hossu i-a stricat că i s-a atribuit protecţia guvernu-
lui. Iar Nicolescu, de fapt, avea simpatii şi în cler, după ce în 
trei rânduri le-a ţinut exerciţii spirituale. De altfel mai mulţi îmi 
spuneau că el e un om sfânt, un al doilea Mihalyi. 

Foarte bine a surprins chestiunea celor trei candidaţi dom-
nul Z. Păclişanu în articolul publicat după alegere în Farul Nou. 

La Blaj, de data aceasta eu am fost găzduit la inginerul 
Barbu, cel care o ţine pe nepoata doamnei Vlassa. De la Blaj 
am mers direct la Pecica, unde m-am interesat de chestiunea 
organizării uniţilor de acolo. 

28 Mai. Ieri am venit de la Bucureşti, unde am stat două 
zile: sâmbăta şi duminica (în 25-26). A fost şi Mili cu mine. Mare 
surprindere pentru copii. Ei ai călăuzit-o (Lulu şi Lici), până am 

                                                 
1 Ioan Moldovan, canonic, profesor de religie şi de canto la Blaj. Arestat de 
comunişti, a fost deţinut la Neamţ, Căldăruşani şi Sighet. 
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umblat eu ziua în treburile mele. Seara am fost împreună la Moşi, a 
doua zi după amiaza la Parcul Carol (Luna Bucureştilor). 

Eu am fost la Banca Centrală Cooperativă, unde am aflat 
că sistarea urmăririi s-a făcut în baza noii legi a cooperaţiei şi nu-
mai la aceia se va reîntroduce urmărirea la care se vor constata 
fraude. La Ministerul Finanţelor m-am interesat de despăgubirea 
de război, cu care sunt luat în tabloul din 1927, dacă se va putea 
semna la împrumutul de înzestrare tranşa a II-a. 

Am stat cu Boldea şi Nemoianu la Goga, unde am 
prezentat proiectul cercului de studii al Partidului Naţional-Agrar 
din Banat, asupra căruia am convenit la Timişoara în 23 Mai. 
Goga ne-a comunicat tratativele avute cu Vaida. El, Goga, a făcut 
tot ce a putut ca nu din cauza lui să se zădărnicească o cauză bună. 
I-a propus lui Vaida să fie acesta preşedinte, el, Goga, rămânând 
doar vicepreşedinte. A cerut însă să se facă o organizaţie unitară, 
ca acţiunea să poată reuşi, pe bază de program bine stabilit şi de 
lungă durată. Vaida credea că s-ar putea lucra cu formaţiuni dis-
tincte, ceea ce Goga a combătut. A mai cerut Vaida să fie vicepre-
şedinţi şi Vlad, C. Anghelescu etc., ceea ce Goga nu admite. Se va 
vedea ce va fi. Sunt unii care i-au spus lui Vaida că fără Goga nu 
înţeleg să lucreze cu el. Se spune că împotriva fuzionării ar fi 
Voicu Niţescu1 şi C. Anghelescu – de altfel vaidiştii nu prea au 
aderenţi, în unele locuri nu s-au putut organiza2. 

De la Goga am mers la Nunţiul Valeri, cu care am 
vorbit despre calităţile ce trebuie să le întrunească viitorul nos-
tru episcop. Am înţeles de la el că numirea Mitropolitului e pe 
cale să fie făcută. 

                                                 
1 Voicu Niţescu, avocat, ziarist şi om politic, membru în P.N.R. şi ulterior în 
P.N.Ţ., a fost ministru şi ministru secretar de stat la Justiţie şi ministru la 
Agricultură şi Domenii în guvernele prezidate de Iuliu Maniu, C.C. 
Mironescu şi Vaida Voievod  din perioada anilor 1928 – 1933. Arestat de 
comunişti, a fost închis la Sighet. 
2 Autorul se referă la propunerea de fuziune dintre Partidul Naţional Agrar 
şi Partidul Fronul Românesc, înfiinţat de Vaida în februarie 1935, după 
părăsirea P.N.Ţ. 
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Duminică, în 26, am luat parte la adunarea generală a 
Ligii antirevizioniste, la Universul1.  

Aseară a venit şi Nica acasă din călătoria de excursie cu 
„Tinerimea Română” de la Bucureşti la Cluj - Baia Mare – 
Satu Mare – Sighet – Slatina (Cehoslovacia), şi retour pe la O-
radea – Arad – Timişoara – Lugoj. Ea a fost premiată cu şcoala 
pentru dans (liceul de fete „Iulia Haşdeu”). 

Azi m-a chemat episcopul să mă ispitească ce am auzit pe 
la Bucureşti. Aflase una-alta de la Ienea, căruia i-am povestit ieri. 
Mi-a spus apoi că, îndată după numire, va face predarea, apoi va 
merge la familie pe vreo două săptămâni. Atunci vom face împre-
ună o excursie în Munţii Tulgheşului, cum mi-a promis-o înainte. 

Părintele Barral mi-a cerut unele date personale pentru o 
broşură pe care o va scoate în franţuzeşte, cu oamenii de seamă ai 
bisericii noastre. A vorbit apoi cu Valer Pop şi cu Tătărăscu ca să 
subvenţioneze guvernul o excursie la Paris în toamna aceasta, ca să 
se facă acolo o manifestaţie catolică română ca răspuns la ma-
nifestaţia ce s-a făcut în legătură cu poetul maghiar Mécs, la Paris. 

30 Mai. Azi, după Consistor, episcopul m-a dus în 
grădină, povestindu-mi că Boroş, fiind la Arad la înmormân-
tarea episcopului Comşa2, a auzit vorbind pe Nistor  (Prefectul 
de Timiş), ori pe Chiroiu (notar public) că Nicolescu nu va fi 
mitropolit din cauză că a criticat viaţa familială a Regelui. Dar, 
zice el, nu la Rege s-a referit, ci la decadenţa morală din Banat, 
despre care a vorbit şi Regele la Fibiş. L-am asigurat că totul e 
un fleac ce nici nu trebuia să-i fie comunicat. P.S. Sa stă mai 
bine la Palat decât toţi, după cum ştiu eu. 

Vorbind despre viitorul econom şi vicar capitular, e de 
părere că nici Boroş nu e de vicar, nici Muntean de econom. 
Crede că ar fi bun Ienea de econom şi eu de vicar. 

                                                 
1 Preşedintele Ligii Antirevizioniste era  Stelian Popescu, directorul ziarului 
„Universul”. 
2 Grigore Comşa (1889-1935), dr. în drept şi teologie, membru al P.N.R., 
episcop ortodox al Aradului din 1925. 
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2 Iunie. Azi am avut adunare antirevizionistă la Teregova, 
unde am vorbit şi eu. Nu eram în program, dar am vorbit numai 
pentru a vedea cei de pe acolo că şi uniţii există şi că ştiu vorbi. A 
luat parte şi Cornean, care ulterior, într-o carte poştală, i-a scris lui 
Boldea că regretă mult că fiind obosit nu a mai stat de vorbă cu el 
şi cu mine, de care îl leagă sentimente deosebite (?!). 

6 Iunie. Azi a fost aici Mihai Haret, preşedintele „Tou-
ring-Club”-ului român. A ţinut o şedinţă a secţiei Banatului, la 
care s-au ales cenzori, între ei şi eu. A ţinut o conferinţă la care 
a luat parte şi episcopul, urmată de  un banchet. 

10 Iunie. Ieri au trecut serbările de dezvelire a 
monumentului „Unirii” de aici. În sfârşit am scăpat de atâta 
frământare ce am avut cu acestea. Iată un mic rezumat. 

În invitarea lansată de prefect, erau luate în program:  
1. Primirea epicopului Lăzărescu  
2. Sfînta Liturghie la biserica ortodoxă  
3. Dezvelirea monumentului 
În şedinţa Consistorială din 30 Mai noi ne-am exprimat 

indignarea pentru totala neglijare a bisericii noastre şi s-a hotărât ca 
P.S. Sa să se plângă la Bucureşti în şedinţa comitetului aranjator din 
4 Iunie. Am reclamat. Prefectul mi-a răspuns scuzându-se că nu a 
fost rău intenţionat. S-a hotărât ca în ziare să se dea programul 
modificat în sensul că serviciul divin se ţine la ambele biserici 
naţionale, iar o delegaţie compusă din prefectul Curuţiu1, primarul 
Bireescu şi profesorul Simonescu să vină la Preasfinţia Sa, să-l 
invite. Miercuri, în 5 crt. dimineaţa, eu spun toate acestea la Cassa 
Centrală adăugând că, dacă episcopul e gata, merg să-l informez să 
ştie pentru ce vine delegaţia la P.S. Sa. Îndată mi-au sărit în cap 
Muntean şi Crişan că nu ar fi trebuit să vorbesc nimic, nici să nu fac 
nimic (să nu fi mers la şedinţa aceea), că nu e permis să ne mai 
facem de lucru cu ei sau că episcopul să cedeze, după insistenţele 

                                                 
1 Victor Curuţiu, avocat, membru în comitetul regionalei bănăţene a 
ASTREI, prefect al judeţului Severin în perioada 1933 – 1937 din partea 
P.N.L. 
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mele, eu care sunt condus de prietenia cu primarul. Imediat au şi 
aleargat ei la episcopul, intrigându-l1. După aceea am mers şi eu şi 
i-am referat, spunându-i să facă ce vrea. 

La ora 11 vine delegaţia, episcopul nu-i primeşte, îi lasă în 
grija lui Marianescu, cu aceea că el a reclamat la Minister şi el aş-
teaptă răspuns de acolo. Prefectul se scuză că la redactarea progra-
mului nu a mai consultat Episcopia, deoarece chestiunea religioa-
să o luaseră asupra lor să o aranjeze Boroş, Muntean şi cu mine 
(în realitate cei doi fuseseră delegaţi oficial la prima şedinţă). 
Enervare mare, prefectul ameninţă cu demisia fiindcă şi de la 
Bucureşti i s-a comunicat că ministrul e nemulţumit. La ora unu îl 
văd pe Bireescu şi hotărâm ca după-masă să ne mai sfătuim. 

După-masă vine la mine Bireescu cu o telegramă prin 
care episcopul Lăzărescu anunţă că nu poate veni duminică, ci 
a delegat pe Mihăescu cu sfinţirea monumentului. Mergem la 
prefect, mergem personal la redacţii, unde schimbăm progra-
mul în sensul că va fi serviciu divin la ambele biserici. Mergem 
apoi cu Bireescu la episcop, unde găsim pe Simonescu, cădem 
de acord ca actul sfinţirii să se facă aşa: ortodocşii fac feştanie, 
iar după ei stropeşte preotul nostru cu apă adusă de la biserică. 

Joi d.a. la conferinţa lui Haret altă drăcie: clerul ortodox 
îl terorizează pe protopopul să nu admită ca şi noi să stropim 
după ei, căci ar avea aparenţa că actul săvârşit de ei nu ar fi 
valabil. Nouă enervare. După cină ne adunăm la Prefectură, îl 
caută la Bucureşti cu telefonul pe Lăzărescu să dea instrucţii, 
nu-l găsesc, rămâne să fie găsit oricum a doua zi dimineaţa. 

Vineri avem Consistor în decursul căruia prefectul anunţă 
la telefon că la 12 vine la Preasfinţitul cu primarul şi cu Titus 
Popovici2. Pe episcop îl face atât de nervos toată afacerea încât se 

                                                 
1 făcând intrigi  
2 Titus Popovici, avocat şi om politic, preşedinte al organizaţiei judeţene a 
P.N.L. din jud. Severin (1931 – 1937), deputat, subsecretar de stat la Minis-
terul Economiei Naţionale în cele două guverne Tătărăscu (noiembrie 1939 
–iulie 1940). Arestat de comunişti, a fost întemniţat la Sighet. 
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ocupă cu gândul de a pleca pe duminică. Nici acum nu se simte 
destul de tare să primească pe domnii aceştia, ne deleagă pe noi, pe 
canonici, să-i primim. Ei, dându-şi seama de gravitatea situaţiei, că 
dacă biserica nostră nu e împăcată, nu va fi mulţumit nici Valer 
Pop, pe care ei l-au chemat aici – ei, deci, vin la noi să ne facă ur-
mătoarea declaraţie: recunosc dreptatea cauzei noastre şi iau asupra 
lor împlinirea revendicării noastre, să fim absolut liniştiţi. Pe Lăză-
rescu nu l-au găsit la telefon, dar prefectul a vorbit cu dl. Inculeţ1, 
care va aranja totul. Atunci l-am invitat şi pe episcopul de a venit în 
salon şi a dat faţă cu domnii (un amănunt interesant: când au venit 
domnii, servitorul, până le deschidea uşa la scară, a auzit pe unul 
dintre ei – T. Popovici – spunând: „Eu, dacă nu se face dreptate 
uniţilor, nu stau la serbări, plec acasă.” După ce am intrat noi cu 
domnii în salon, servitorul a spus episcopului ce a auzit, acesta l-a 
trimis să mă cheme afară să-mi spună şi mie, să fiu informat!) 

Coborând de la episcop şi urcaţi în maşină, înainte de a ple-
ca, mă cheamă domnii la ei şi îmi spune Titus Popovici: „Armean-
ca rămâne pe loc!” Asta ca răspuns Caransebeşului pentru mizeriile 
ce ne face! (Notarul Victor Armeanca de la Criciova, om foarte 
harnic, dar mult terfelit de unul dintre preoţii ortodocşi, fusese 
transferat la Sviniţa pe Dunăre – 45 km de la Orşova – la interven-
ţia episcopului ortodox făcută prin Corneanu. Destul am intervenit 
la prefect, a intervenit şi Titus Popovici. S-a arătat implacabil, atâta 
a admis mai pe urmă: să se mute fără familie, apoi la toamnă vom 
vedea ce va fi... Acum, văzând domnii noştri ce ţinută au caranse-
beşenii faţă de noi şi ce ţinută avem noi, au luat o hotărâre justă!) 

Sâmbătă după-amiază avem ultima şedinţă a comitetu-
lui aranjator. Altă drăcie: Lăzărescu totuşi vine. E deja la Ca-
ransebeş, deseară urmează să vorbească la telefon prefectul cu 

                                                 
1 Ion Inculeţ (1884 – 1940), preşedintele Sfatului Ţării din Basarabia, care a 
decretat Unirea cu România. Subsecretar de stat în mai multe guverne, a fost în 
mai multe rânduri ministru şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri în 
guvernul condus de Tătărăscu între anii 1936 – 1937. În momentul la care se 
face referire, era secretar de stat la Departamentul Internelor. 
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el, în cauza serviciului religios. Iar dl. Mircu, preşedintele 
FOR-ului, îi va arăta amănunţit ce dorim noi: stropire cu 
cântarea troparului. Se hotărăşte ca la masa pentru episcopi să 
vorbească primarul. Mă însărcinez să-i comunic încă de cu 
seară acest lucru, îl găsesc la cinematograf, refuză: „Eu pentru 
Lăzărescu nu vorbesc!” (A vorbit apoi dl. Mircu). 

Duminică dimineaţa la Utrenie ne trezim cu domnul 
Mircu la biserică: l-a trimis Lăzărescu să ne spună că ar dori să 
vorbească cu preotul nostru care va face stropirea. L-am trimis 
pe protopopul Stoica la el: îi comunică dorinţa ca noi să nu ne 
ducem apă şi busuioc, ci să stropim cu a lor. Nu cutez să mai 
merg la episcopul să-l enervez. Între noi găsim că nu putem 
face nici o concesie. Primarul încă ne încurajează să nu cedăm 
nimic. El, altfel, ne spune că a avut în preseară o convorbire 
lungă cu Lăzărescu la telefon şi, la un moment dat, el, prima-
rul, i-ar fi spus: „Preasfinte, Hristos nu ar fi vorbit aşa!” Din 
această cauză, dimineaţa la primire în Lugoj, Lăzărescu nu a 
dat mâna cu nici unul din ei, numai cu Mihăescu. Am fost la 
gară la primirea miniştrilor, de acolo i-am însoţit la prefectură, 
au mers apoi mai întâi la biserica noastră, iar de aci la orto-
docşi. Primarul însă a rămas tot timpul la noi în biserică, fiind 
şi instalarea protopopului Stoica. La sfârşit am şoptit episco-
pului: iată care e dorinţa lui Lăzărescu. Mi-a spus: „Se poate! 
Sacramentalul îl face intenţiunea preotului...” 

Şi aşa s-a făcut sfinţirea: episcopul Lăzărescu a făcut 
feştania, prota Stoica a stropit după aceea cântând troparul, 
asistat de diaconul ortodox care îi ducea căldăruşa... 

Celelalte toate au decurs admirabil. Eu am fost şi la Jabăr, 
am avut mult contact cu ministrul1 şi cu dl. Stelian Popescu2, pe 
care l-a impresionat foarte plăcut totul ce am spus la masă în onoa-
rea lui! 

                                                 
1 Este vorba de Valer Pop, la acea dată ministru secretar de stat la Justiţie. 
2 Stelian Popescu, directorul ziarului „Universul”, la acea dată preşedintele 
Ligii Antirevizioniste. 
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Am obţinut de la deputaţii liberali1 şi ceva intervenţii – 
sper că le vor face – pentru bisericile din Sâlha şi Fârliug. Fireşte, 
Lăzărescu a vorbit primul la monument şi a şezut la dreapta 
ministrului la masă, aşa se pricepe el. Toată lumea a rămas 
încântată de ţinuta conciliantă, amabilă, a episcopului nostru. 

11 Iunie. Am isprăvit cu banii lui Pius. Are un câştig de 
520 franci. El, de altfel, nu mi-a scris demult, corespondăm 
prin Bălan. L-am rugat pe acesta să vadă dacă s-a spovedit de 
Paşti. Lulu e în toiul examenelor, poate anul acesta nu va reuşi 
complet din cauză că Astru i-a răpit mult timp. Lici a luat 
capacitatea cu 8.34 la principal  (al unsprezecelea între 26 reu-
şiţi) şi 8.64 la secundar (primul!). 

19 Iunie. Ieri a apărut în Universul un articol al lui Gh. 
Lungulescu scris din prilejul conflictului dintre P.S. Rusu şi O. 
Ghibu la conferinţa antirevizionistă a acestuia la Baia Mare, în 
care se pune în vederea episcopilor noştri să nu absenteze de la 
serbările naţionale, fiind ei obligaţi a participa ca funcţionari ai 
statului! Când a fost aici Stelian Popescu, îmi spunea Boldea că 
au vorbit despre conflictul dintre cele două biserici la serviciile 
naţionale şi s-a angajat Stelian să scrie personal un articol. Da-
că la atâta se reduce intervenţia Universului, e foarte dureros. 

Stau pe gânduri să scriu – şi cum să scriu – ceva în fa-
voarea noastră, trimiţând-o direct lui Stelian, că doar aşa o 
publică. Răsfoind însă Unirea  din 1921-1923, văd toată tra-
gedia noastră: politica nefastă a Blajului, sub decedatul mitro-
polit – şi cel viitor nu va fi mai bun! – de a se înhăma la carul 
lui Maniu, de a protesta şi de a nu face nici o ispravă! Cum să 
mai îndreptăm situaţia, când toată vina o purtăm doar noi? 

20 Iunie. Aseară a plecat Mili la Odorhei. Eu cu Nica 
vom merge în 28 crt. 

Azi episcopul mă întreabă cine merge la Bucureşti. I-
am indicat pe curierul lui Klein. Are să trimită o scrisoare de 

                                                 
1 Este vorba de Titus Popovici şi Alexandru Alexandrini, deputaţi din partea 
P.N.L. 
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urgenţă la Bucureşti, la Nunţiu. Cineva din minister l-a făcut 
atent asupra manevrelor ce se fac. Cauza numirii lui e la gu-
vern. Lapedatu ar vrea din capul locului să nimicească alege-
rea, fiindcă guvernul nu a fost întrebat, respectiv înştiinţat când 
a fost alegerea. E treaba Romei să se apere. Rusu îi scrisese că 
el a auzit alte zvonuri: că Sfântul Părinte ar fi voit să treacă 
peste toţi, având alte combinaţii (Bălan, Iuga?...), P.S. Sa i-a 
răspuns că nici el nu e sincer, pentru că în ziua alegerilor ar fi 
spus unor demnitari (Tătar!), din Blaj că Nicolescu nu poate fi 
din cauză că Regele e supărat pe el pentru discursul de la 
Braşov. Ori, Regele tocmai l-a felicitat pentru acel discurs, atât 
în faţa lui, cât şi lui Voicu Niţescu, care i-a spus-o în aceeaşi zi. 

Aseară a fost Dr. Lupu pe la P.S. Sa. L-a întrebat cum a 
fost la Roma. (În primăvară, când s-a întors Dr. Lupu de la Ro-
ma, adusese vestea că Papa i-ar fi spus că, dacă Nicolescu pri-
meşte voturi, l-ar confirma pe el!). I-a spus că el la Roma i-a 
vizitat pe toţi: pe Papa, Pacelli, Ottaviani etc. Toţi îl întrebau: 
„Ce e în România?”, iar el a spus că toţi ar fi buni de mitropo-
liţi: Rusu are prestanţă personală, Frenţiu e gospodar, dar – ar 
fi spus Lupu – dacă ar fi după mine, eu l-aş face pe Nicolescu. 
Atunci faţa lui Pacelli s-a luminat. Că ce elogii a exprimat, nu 
i-a mai spus Lupu lui Nicolescu, ca să nu-i vateme modestia. 

A mai adăugat Dr. Lupu şi aceea că Papa i-a zis: 
„Dumneata ca ortodox vii la mine şi au fost doi prim-miniştri 
catolici la Roma care nu m-au vizitat” (E vorba de Vaida şi Maniu). 
Lupu se arată filocatolic şi e de părere să ne orientăm spre Roma, 
nu spre Bizanţ. Îl înjură pe ministrul nostru de la Vatican, Vasiliu1, 
că e certat cu toţi. 

Am vorbit şi de clişeele cu articolul din „Union des 
Eglises” ale P.S. Sale cu catedrala din Lugoj, care apar „chiar 
acum”. Am impresia că aşteaptă cu înfrigurare numirea, dar 
spune că dacă Sfântul Părinte se va pronunţa, el va fi liniştit!... 

                                                 
1 Ioan Aurel Vasiliu, diplomat, din 1932 ministru la Vatican. 



 183

10 Iulie.  Lucrând din greu la Catehetică, nu am prea avut 
răgaz să mai scriu aici. Altfel abia alaltăseară m-am reîntors de la 
Odorhei, cu Mili. Ea plecase în 9 Iunie, eu cu Nica am plecat în 
30, după ce ea abia în 29 a avut serbarea de încheiere a anului 
şcolar la care a fost premiată ca prima pe şcoală, cu media 9.67. 

La Odorhei a venit şi Lulu de la Bucureşti. El încă a dat 
– har Domnului! – toate examenele de anul IV la Academia 
Comercială, aşa că sperăm să iasă licenţiat. Se codeşte să mi-o 
spună, neştiind cu siguranţă dacă le-a luat pe toate sau nu. A 
rămas cu Nica încă o săptămână la Odorhei, vor veni pe 15 
când soseşte şi Pius. 

Naşul îmi scrie de la Bucureşti, unde a fost pe 2-3 zile. A 
început campania prin presă pentru neaprobarea de către guvern a 
alegerii de mitropolit. Zorile,  Vestul şi România Nouă îl atacă pe 
Valer Pop. Credinţa publică un articol infam la adresa lui Hossu, 
spunând că în 1917 Roma ar fi voit să-l facă episcop pe Dăianu  şi 
numai graţie legăturilor cu împărăteasa Zitta a ajuns el episcop. I-
am scris naşului să se desolidarizeze de acel articol! Încolo, dacă 
guvernul se încăpăţânează, se poate ca între doi să iasă al treilea... 
Nu m-ar durea de Nicolescu, dar cine ştie ce iese din tufă? 

18 Iulie. Luni după-amiază au sosit Lulu şi Nica de la 
Odorhei. Camil a rămas bolnav de rinichi. Miercuri, în 17, a 
sosit Pius de la Strasbourg. Suntem toţi – în afară de Lici – har 
Domnului, bine, Pius e cam slab. 

Am scris un articol în chestiunea organizării preoţilor, 
chestie pusă de preoţii din protopopiatul Şimleului, dar cu un 
Congres oprit de episcopi, iar acum se plănuieşte – dintr-o consfă-
tuire ţinută sub prezidiul lui Ion Agârbiceanu – o adunare la Cluj, 
având în program numai protestarea împotriva salariilor. Mi-au 
dat şi mie un rol (referent în cauza salariilor), dar nu-l primesc. 
Fără a se discuta organizarea, nu are rost niciun congres! 

I-am scris episcopului Rusu, care a luat iniţiativa între 
episcopi de a se interzice organizarea, să nu uite că el a fost cel ce 
a susţinut-o cândva. Îmi răspunde motivându-şi – slab – ţinuta sa! 
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Episcopul nostru fiind dus la Tulgheş, la rude, ne-a lăsat 
fără vicar, cum stăm acum de 5 ani, aşa că nu putem ţine con-
sistoare legale. A lăsat să le prezideze şi să subscrie Boroş ca 
prepozit capitular, ori dacă nu e el, cel mai bătrân dintre canonici!    

30 Iulie. Fiind publicată alegerea catedrelor, voiam să 
merg la Bucureşti să aranjez ceva în favoarea lui Lici, dar mi-a 
telegrafiat că intră în învăţământ muncitoresc. A mai cerut să 
meargă Pius acolo, ca să plece în excursie în Munţii Negoiului, 
apoi vin în Retezat. Pius a şi plecat aseară. 

11 August. Vineri, în 4 crt., am plecat cu Nica, Corina, 
Maria, Hanna şi Dani (Gÿongyössy) în excursia din Retezat. Am 
sosit seara la Sarmizegetusa, unde am fost găzduiţi la părintele 
Bora1, apoi am mers la Sâmpetru (am atins şi mănăstirea Toteşti), 
aci am stat până luni dimineaţa (duminică am fost la Valea Dăljii 
şi Ohaba-Sibişel), când au venit Pius şi Lici cu Herseni, un prieten 
de la Făgăraş. Lulu a sosit de duminică, după ce sâmbătă a fost a 
doua adunare a Cercului Academic Bănăţean, care l-a ales 
preşedinte. Am mers în aceeaşi zi de la Ohaba-Sibişel (cu doi cai 
pentru bagaje), la Pietrele şi am dormit acolo, deasupra Casei de 
la Pietrele, în coliba făcută de noi. A doua zi am plecat şi în 6 
August, fiind sărbătoare, eu cu hainele ce-am dus cu mine am 
făcut o Sfântă Liturghie la Lacul Pietrelor. Am trecut apoi la 
Bucura, unde am dormit două nopţi sub stâncă, de acolo băieţii au 
mers pe Retezat, iar eu cu Nica şi Corina pe Peleaga. Joi, în 8, am 
plecat: băieţii la Câmpul Şelului, eu cu fetele la Zănoaga, seara 
am sosit la Gura Zlata, unde am dormit în pădure, a doua zi am 
venit până la Sâmpetru pe jos. 

Am făcut în total pe jos circa 100 km, fetele s-au purtat 
admirabil în ceea ce priveşte umblatul, încolo unguroaicele au 
fost cam obraznice, aşa că pot aştepta mult şi bine până le voi 
mai duce eu în excursie! 

                                                 
1 Iustin Bora, paroh şi protopop al districtului Ulpia Traiana, canonic onorar 
şi din 1939 canonic titular. A renunţat însă la ultima demnitate bisericească 
şi s-a întors ca protopop la Sarmisegetusa. 
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În zilele de 14-15 August am fost la Radna, ca de 
obicei. Acolo am găsit o altă atmosferă, fiind acolo un superior 
nou, mai cinstit decât celălalt. 

17 August. Azi am fost la Cugir să-l văd pe Bratu, 
director general al învăţamântului secundar. I-am cerut să-i dea 
lui Lici un post de suplinitor la Bucureşti şi mi-a promis ore la 
„Sf. Sava”, la catedra lui S.Pop. 

Azi a revenit Pius din excursie, iar Lici şi Lulu au 
rămas tot la Câmpul Şelului. 

25 August. Pius a plecat vineri (în 23) seara. 
Despărţirea e grea şi pentru el, şi pentru noi. Repede a trecut 
vremea! Am constatat că e tot acel suflet bun care a fost şi cum 
trebuie să fie în familia noastră. 

În zilele de 19-23 s-au ţinut primele serii de exerciţii 
spirituale de către preoţii invitaţi. A luat parte şi episcopul în 
mod regulat. La încheiere mi-a mulţumit. Se spune – şi simt şi 
eu – că a reuşit bine. 

În Sionul se publică laudele pe care le aduce Sf. Părinte 
episcopului pentru cultul euharistic. Mă mângâie că şi asta de 
la mine a pornit: eu am editat broşura „Binecuvântarea euharis-
tică”, de la care a plecat toată treaba. Episcopul mi-a promis că 
o va traduce şi în Arhidieceză. 

Azi plec la Stâna de Vale ca delegat al episcopului la Con-
ferinţa episcopală. Am revizuit împreună canoanele. Între ele, îmi 
spunea că Tăutu i-ar fi scris: îl miră că el, Nicolescu, ca român 
susţine candidatura unuia care nu e doctor de Roma, prin urmare 
nu reprezintă intransigenţa romană!... frumoasă mentalitate. Mai 
intransigent ca Bălan nu cred că se poate închipui! 

31 August. Alaltăseară am sosit de la Stâna de Vale, unde 
am participat la conferinţa episcopală. Au fost de faţă Hossu, Ru-
su, Macaveiu, Bălan. P.S. Frenţiu m-a primit cu vechea simpatie. 
Având eu să-i comunic pentru ce nu a mers episcopul nostru („că 
prea s-au dat în spectacol”), Frenţiu mi-a răspuns că trebuia să 
meargă chiar pentru a nu prelungi spectacolul. El a fost acela care 
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nu a mers nici la Bucureşti, la conferinţa ce s-a ţinut în cauza 
salariilor. Dacă cineva publica acest lucru înainte de alegeri, nu se 
ştie ce voturi primea P.S. Sa Nicolescu. Mi-a mai arătat Frenţiu că 
toată campania prin presă au început-o maniştii, iar pentru Hossu 
au luptat vaidiştii. Pe Nicolescu l-au făcut înainte prizonierul lor 
teiuşenii din Blaj, între care Ştefan Pop, directorul Liceului, cel 
care a fost compromis sub fostul Mitropolit, doreşte să-şi conso-
lideze situaţia. Frenţiu mi-a declarat categoric că nu-l socoteşte 
apt de mitropolit, cu firea lui de „a trânti uşa” – e de părere că ar fi 
mai bine să renunţe ca să-şi mântuiască sufletul. Şi el, Frenţiu, se 
va retrage după ce-şi va termina lucrările începute pentru con-
solidarea materială a diecezei (acest lucru mi l-a mai spus şi altă 
dată: când pentru prima dată era să cumpere moşia de la Ber-
thelot. Dorea să o aibă ca să se retragă acolo, vezi 27 Sept. 1933). 

La conferinţă, discutând proiectul de Cod al Dreptului 
Canonic Oriental, P.S Frenţiu a susţinut cu tărie teza sa cu 
zeciuiala: să se enunţe obligativitatea ei şi în N.T.1 

Încolo, am avut de admirat marile înfăptuiri ce a 
realizat P.S. Frenţiu la Stâna de Vale şi în alte locuri. Am vizi-
tat pescăriile de la Feneş, ferma de porci şi oi, Holod-ul, Salon-
ta, seminarul, ferma şi moşia lui, edificiul Şcolii Normale etc. 

Am aflat apoi că e pe cale numirea mitropolitului. 
Relatând toate acestea P.S.-lui Nicolescu, acesta mi-a promis 
că nu se va lăsa condus de blăjeni, va fi energic cum trebuie. 

9 Septembrie. Acum o săptămână a venit la mine, la 
Cassa Centrală, redactorul Universului, Popescu Costeşti, care mi-
a prezentat o scrisoare ca venită de la un preot ardelean ce s-ar 
afla la Buziaş şi care îi cerea să intervină prin ziar împotriva 
numirii episcopului Nicolescu de mitropolit, aducându-i mai 
multe învinuiri. L-am rugat să nu publice nimic, iar scrisoarea mi-
a dat-o să i-o arăt P.S. Sale. În treacăt i-am arătat-o şi lui Boroş, 
care a stăruit să i-o arăt ca să ştie. Arătându-i-o – adică relatându-
i, că nu a cerut să o vadă – mi-a spus să-i comunic lui Popescu că 
                                                 
1 Noul Testament. 
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poate scrie ce vrea că va şti să răspundă, ba va cere Romei 
anchetă în ceea ce priveşte bănuiala cu d-na Pantea. În zadar i-am 
spus că nimeni nu se gândeşte că ar putea fi adevărat aşa ceva şi 
că nici vorbă nu poate fi de a se admite să se aducă lucruri de 
acestea în publicitate, quia „semper aliquid haeret”1, el ţinea una: 
să se publice, dar cât mai curând. Ba, după-masă, m-a chemat la el 
şi mi-a dat cunoscuta-i declaraţie, făcută în scris (vezi 11 Mai 
1934), în care în mod atât de bizar îşi dovedeşte nevinovăţia cu d-
na Pantea. Mi-a pretins să i-o dau lui Popescu să o publice odată 
cu atacurile. I-am spus: nu va publica nimic pentru că manuscrisul 
cu atacul e la mine şi nu-l va mai primi! 

Ca autor al acestei scrisori către Popescu, îl bănuieşte P.S. 
Sa pe Pantea ori pe Cismaş. Eu din scrisoare am cunoscut pe 
autor, care nici nu e ardelean, nici nu a fost măcar la Buziaş... 

Tot în legătură cu aceasta, P.S. Sa mi-a arătat o scrisoare a-
nonimă primită cu o lună înainte, prin care i se fac imputări că a 
fost dur cu preoţii şi a făcut atâtea nedreptăţi ca: numirea lui Mun-
tean de vicar la Timişoara, a lui Ionaş la Haţeg, a lui Stoica la Lu-
goj, a lui Paveloniu la Orăştie, a lui Sas la Bocşa, distincţia lui Lu-
gojanu, a lui Medoia etc. Despre Sas se spune că l-a numit la insis-
tenţele mele – „acest Rasputin al diecezei” care „mulţi miei, ţuică şi 
miere a primit pentru aceasta”. Ce acuză neroadă: doar Sas a admi-
nistrat protopopiatul de la Ramna şi voia să-l aibă acolo, nu lui i s-a 
făcut favoare, ci el a cedat atunci când a trecut la Bocşa cu reşedin-
ţa, după ce cel ce fusese numit, Medoia, nu şi-a ocupat postul.Tot 
aşa de nedrepte sunt şi acuzele ce i se aduc lui Gh. Muntean etc.). 
P.S. Sa bănuise pe Ioniţă Pop ca autor, fiindcă pe vremea aceea  
(sfârşitul lui Iunie), umblase Ioniţă pe la Timişoara, unde a fost dată 
scrisoarea la poştă. Eu, judecând după maşina la care a fost bătută, 
cred a-l fi ghicit pe Giurgiu de autor, în complicitate cu Muntean, 
care pe vremea aceea – mi se pare – a umblat la Timişoara. Peste 

                                                 
1 Fiindcă „întotdeauna ceva se agaţă” [bârfe care dăunează chiar dacă se 
dovedesc false]. (lat.) (n. trad.) 
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două zile vine Giurgiu la Cassa Centrală, îl întâmpină în camera lui 
Pintea râzând: „Ce-i cu scrisoarea aceea?” „Care?”, întreabă el. 
„Ştii dumneata, ce să-ţi spun.” „Nu ştiu.” „Dacă nu ştii, nu-ţi 
spun...” Dar a plecat fără să mai intre la Muntean, la care venise. 

În zilele de 2-6 Septembrie am ţinut exerciţii spirituale 
la a doua serie de preoţi. Am mulţumirea că au reuşit bine, m-
au surprins cu un cadou drăguţ la care nu m-am aşteptat: două 
vase de argint. Cei din prima serie le-au dus vestea că au reuşit 
chiar şi sub raportul silenţiului: părintele Bodocan S.I. mi le 
cere să le studieze, având şi el să ţină exerciţii pentru preoţi. 
Dar nu le am scrise decât în schiţe! 

În 4 Septembrie seara a trecut pe aici prietenul Con-
stantin Cernăianu de la Bucureşti. L-am găsit la episcopul, la 
cină (vroia să vină de la gară la mine, dar birjarul nu a ştiut 
unde stau. Bine, că nici nu eram acasă, ci la exerciţii!), ne-a 
povestit multe despre Iorga şi despre Maglavit, unde a constatat 
că, atunci când ziarele spuneau că sunt 30.000, abia au fost 
300. Pe Petrache Lupu îl crede de omenie, a putut avea vedenii, 
dar prea se exploatează. 

În 7-8 Septembrie am fost iarăşi la Radna, neputând mer-
ge Ienea. Am găsit pe episcopul Pacha, care ne-a spus iarăşi multe 
glume. Vorbind despre Păclişanu, îmi spune că, odată ei, episcopii 
latini, au fost la Iorga ca prim-ministru – deja atunci îl atacau pe 
Fiedler – şi Iorga l-a întrebat pe acesta: „Sind Sie in Verbindung 
mit Herr Păclişanu?” „Nein!” „Ich rate es Ihnen auch nicht” 1 – ar 
fi spus Iorga. 

Pe Lici l-am îndrumat să meargă la directorul Liceului 
„Sfântul Sava” să se intereseze dacă i se dă suplinire acolo şi, 
peste tot, să fie cunoscut. Nenea Fănică (Ştefan Pop), l-a primit 
cât se poate de rece, nici mâna nu a dat cu el, deşi îi dusese un 
bilet şi de la episcop. Sunt grozavi ardelenii ajunşi domni la 
Bucureşti – e o convingere mai veche a lui Lici. 

                                                 
1 „ Aveţi legături cu domnul Păclişanu?” „Nu.” „Nici nu vă sfătuiesc să 
aveţi.” (germ.) (n.trad.) 
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Pius, abia după două săptămâni, ne procură bucuria de a 
cunoaşte că a ajuns cu bine la Strasbourg. 

13 Septembrie. Azi au apărut în ziare numirile 
suplinitorilor. Lici e numit la Bucureşti, în locul al II-lea, 
probabil la „Sf. Sava”. O să vedem. 

16 Septembrie. Vineri în 13 am plecat cu episcopul la 
Prislop, în 14 după-amiază am venit la Haţeg, unde a avut loc 
Congresul Diecezan al Agru-lui. Ioniţă mi-a povestit cum, în 
vară, episcopul i-a vorbit contra lui Mioc. Acesta e vorba să 
ajungă subsecretar de stat. 

Am fost şi la Gura Zlata, unde Danciu îşi face o casă 
impunătoare şi vrea să facă una şi pentru episcopie. 

Într-adevăr, Lulu a venit acasă de la Câmpul Şelului. 
Lici, până azi, 21 Sept., nu ne-a scris unde e profesor. 

22 Septembrie. Aseară, d-na Zasloţi a mers pe la ora 
unu să-şi caute bărbatul la localul de popicărie al Corului 
„Lyra”1. Găsindu-l, l-a pălmuit bine. Ştie tot oraşul. Oare mai 
poate funcţiona ca profesor de religie? se întreabă lumea. Epis-
copul s-a jenat în Consistor, chiar îi dăduse ordin să umble în 
reverendă şi să liturghisească dimineaţa. 

27 Septembrie. Astă-noapte a venit – pe la ora unu – 
cineva la episcopul. I-a adus o scrisoare de la Roma. Ulterior 
am aflat că era de la Iorga. Sigur, ceva minciuni. 

1 Octombrie.  Azi a plecat Lulu la Cluj. Stă la naşul, 
care a plecat la Bucureşti să scoată Steaua Transilvaniei, cu 
cumătrul său Stoian. Lici a scris că e suplinitor la gimnaziul 
„Eliade Rădulescu”. Are 13 ore, aproape o catedră. 

6 Octombrie. Azi a avut loc o serbare la biserica-
catedrală, am publicat privilegiul altarului şi am inaugurat băn-
cile. A răspuns episcopul. 

Am terminat şi trimis la Cluj manuscrisul ce mi s-a 
cerut pentru combaterea sistemului de un copil în Banat. I-am 

                                                 
1 Societatea corală “Lyra”, corul Bisericii greco-catolice din Lugoj, dirijat 
de preotul Ioan Bacău. 
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dat o formă literară drăgălaşă. Sunt curios cum va fi primit. 
Articolul meu din Unirea în chestiunea episcopiei Ortodoxe a 
Timişoarei a fost foarte bine primit. 

14 Octombrie. Azi am terminat apologia lui Mäxer. O 
să vedem, fi-va atâta omenie în episcop şi Consistor să-i dea 
ascultarea cuvenită ? 

Zilele acestea, fiind manevre, a fost pe la noi Dr. 
colonel Boteiu. Tot nemulţumit. 

29 Octombrie.  Aseară am sosit dintr-o călătorie mai 
lungă făcută în legătură cu Congresul Agru-lui, ţinut la Carei în 
26-27 crt. Am plecat de acasă duminică, 20 crt., seara, cu acce-
leratul. În aceeaşi zi avusesem Adunarea Comitetului Judeţean 
al Partidului Naţional-Creştin1, unde eu nu am vorbit decât la 
masă, ales ca cenzor în comitetul de direcţie ca să intru în bi-
rou. Încolo, fatal, a trebuit să aibă întâietate faţă de mine: Ne-
moianu (preşedinte), Boldea şi Merdean (vicepreşedinţi, acesta 
din urmă fiind din partea cuziştilor). 

Plecând duminică seara de acasă, luni dimineaţa am ajuns 
la Oradea, unde am stat până la amiază. Frenţiu mi-a arătat scrisoa-
rea lui Păclişanu, prin care cerea amânarea Congresului, pe motiv 
că va izbucni un scandal împotriva preşedintelui şi spunea că cei de 
la Cluj (Borza, Augustin Popa, Birtalan), nu vor veni. Dar Frenţiu, 
referindu-se la cele întâmplate în legătură cu serbările de la Blaj din 
13 Octombrie, când iarăşi naţional-ţărăniştii au cerut amânarea pe 
motive politice, dar serbarea a reuşit admirabil – s-a opus, a scris şi 
celorlalţi episcopi să vină. Eu i-am comunicat din partea P.S. Ni-
colescu că acesta va sosi la Oradea miercuri, 23 seara, stă până joi 
la amiază, atunci pleacă la Baia Mare şi vine cu Rusu la Congres. 

La amiază am plecat din Oradea şi seara am sosit la 
Bixad. Trecând prin Satu Mare, am avut grijă să trimit un po-

                                                 
1 Partidul Naţional Creştin s-a format prin fuziunea dintre Liga Apărării 
Naţional Creştine condusă de A.C.Cuza cu Partidul Naţional Agrar condus 
de Octavian Goga, realizată în luna iulie 1935. În noua formaţiune politică 
autorul jurnalului a fost ales ca membru în Comitetul judeţean. 
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liţist la protopopul Dragoş1, fost coleg de Seminar, să-i spună 
cum că marţi seara mă reîntorc pe la el. Credeam că s-ar supăra 
dacă ar auzi că de două ori am trecut prin Satu Mare şi nu l-am 
cercetat. Voi sta la el până miercuri dimineaţa, atunci plec la 
Baia Mare. La Bixad am sosit seara, pe întuneric, mânăstirea e 
departe, la gară nimeni nu se angajează să vină cu mine, abia 
un evreu mă duce la altul care se îmbracă, prinde caii şi mă 
duce la mânăstire exact când se pregăteau de culcare. Cauza 
pentru care nu am fost aşteptat la gară e că părintele Augustin 
nu a înţeles bine cum i-am indicat data sosirii, deşi după aceea 
a trebuit să recunoască că am dat-o bine. 

Marţi am petrecut la mânăstire, văzând tot ce e de văzut şi 
admirând munca ce se desfăşoară acolo: tipografie, expediţie, 
gospodărie, servicii divine, devoţiuni, preoţi, noviţi, toţi sub 
disciplină. La orele 4.50 după-amiază am plecat pentru Satu 
Mare, deşi părinteleAugustin mi-a propus să stau până a doua zi 
dimineaţa aci pentru motivul că, la Dragoş, e destul să fac o vizită. 
Nici el nu trage acolo, numai o dată a dormit la el, masa o ia la un 
pension în curtea lui Dragoş, fără ca acesta să stăruie să vină la el. 
Dar i-am zis că l-am avizat în scris şi prin sergent, se va supăra 
dacă nu merg, va zice că m-au intrigat călugării. Am plecat. Dar, 
la Satu Mare, cine nu era acasă? Dragoş cu toată familia. Abia am 
găsit o servitoare care-mi spune că domnul e călătorit „de ieri 
dimineaţă”. Am aflat însă că nu a plecat decât „azi dimineaţă”. 
Voiam să plec în aceeaşi seară la Baia Mare, m-am şi dus la gară, 
dar după aceea mi-am dat seama că trebuie să merg ziua pentru că 
noaptea nu văd nimic. Am rămas deci la hotel şi, plimbându-mă 
prin piaţă, am aflat nişte domni dintre fruntaşii noştri de acolo (cei 
doi fraţi Demian, apoi preotul Gheorghe Coman din Vama), cu 
care am stat de vorbă, am admirat ce parohie puternică e, ce 
minunată biserică se face: un credincios anonim a dat un milion, 
Ion Ferenţ a dat o jumătate de milion, femeile au colectat trei 
milioane şapte sute de mii... În schimb am înţeles marea lor durere 
                                                 
1 Aurel Dragoş, paroh şi protopop în protopopiatul Satu Mare. 
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pentru protopopul lor Dragoş, care nici ca preot nu face faţă, iar ca 
politician s-a compromis total. Ce n-ar face oamenii aceştia dacă 
ar avea un preot cumsecade? 

Miercuri  dimineaţa am plecat şi la 10.20 am ajuns la Baia 
Mare. La gară m-a aşteptat părintele Racoţian, secretarul episco-
pului, cu maşina. Episcopul a fost foarte drăguţ. Înainte de masă am 
făcut vizite (la Breban, Boroş şi Hetcon), pe ceilalţi canonici i-am 
găsit  la administraţie. După-amiază am mers cu episcopul şi cu 
Ştefan Suciu, directorul minelor de la Baia Mare, la Baia Sprie, de 
acolo pe minunata serpentină până sus pe Muntele Gutin (la izvorul 
Pintea Viteazul), de unde vezi întreg Maramureşul. 

Cu episcopul am vorbit mai multe. Primise de la 
Nicolescu o telegramă cum că soseşte joi seara la 8 şi nu înţele-
gea cum. Eu i-am spus: nu la 8, ci la 18, căci vine peste Ora-
dea. Rusu nu înţelegea nimic din scrisoarea lui Păclişanu, i-a 
cerut telegrafic precizări. Primise însă o scrisoare de la Borza, 
în care acesta arată ce nemulţumit e cu preşedintele şi că el nu 
vine. A rămas ca Rusu cu Nicolescu mergând la Carei, să vadă 
cu ceilalţi episcopi ce e de făcut. 

Joi din nou am plecat cu autobuzul de la Baia la Zalău, 
unde am petrecut două ore, vizitând oraşul şi splendida biserică 
unită. Era cu mine absolventul  de teologie Man, pedagog la inter-
natul liceului din Baia Mare, mergea şi el la Şimleu. Aşa am ajuns 
pe la amiază tot cu autobuzul la Şimleu. Am tras direct la liceu, 
căci Andrea îmi scrisese înainte că voi fi găzduit la camera 
inspectorilor. Directorul Osian, un om foarte drăguţ, a stat mult de 
vorbă cu mine, mi-a arătat cum a decurs procesul cu minoriţii 
(advocatul acestora fiind Purdea), cum în fond l-au pierdut la 
două instanţe, acum e la Casaţie  (Maniu i-a dat îndrumările cum 
să procedeze), şi cum s-a întabulat totuşi statul pe teren cu ajutorul 
lui Ghibu, căruia pentru acest serviciu i-au dat 50.000 lei: 
ministrul Dr. Angelescu era pe punctul să subscrie o tranzacţie, 
când Ghibu s-a prezentat la el şi l-a făcut să abstea1! 
                                                 
1 să renunţe  
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Masa am luat-o cu Andrea, iar a doua zi cu el am fost 
oaspeţii vicarului, de aci am mers la Carei cu maşina prefec-
turii, împreună cu deputatul Lobonţ1. 

Aci ne aşteaptă bomba: Nicolescu cu Rusu au telegrafiat că 
nu vin, ci să-i reprezentăm eu cu Breban. Consternare. Secretarul 
nostru de la Lugoj, Voştinaru, a sosit cu mitra şi mantia. El spune 
că Nicolescu nu a venit pe la Oradea, ci pe la Teiuş şi Cluj şi a mers 
la Baia. La Oradea l-a aşteptat Frenţiu până la miezul nopţii. Abia a 
doua zi primeşte Frenţiu o scrisoare de la secretar  (ca răspuns la 
telegrama pe care el, Frenţiu, o dăduse episcopului Nicolescu, cum 
că îl aşteaptă...), care-l anunţă despre schimbarea rutei. 

Vineri, în 25 după-amiază, la şedinţa Comitetului Cen-
tral al Agru-lui s-a încercat să se aducă chestiunea preşedinte-
lui, în legătură cu codul penal, dar vicepreşedintele Egri, ce 
conducea dezbaterile (ce noroc că s-a găsit acesta, din atâţia!), 
nu a admis-o, nefiind la ordinea zilei. A doua zi, 26 Octombrie, 
înainte de masă a fost Comitet Central, Opera Pontificală prezi-
dată de mine şi Reuniunea Femeilor (aici s-a prezentat şi a fă-
cut gălăgie iarăşi doamna Bogdan din Timişoara!). A sosit şi 
Lulu de la Cluj, ca delegat al Astru-lui. 

După-amiază a fost Congresul administrativ, cu diferite 
rapoarte. Seara primirea arhiereilor, Vecernie, sfinţirea casei cul-
turale, am cinat la Dr. Vălean, cântăreţul, care avea să-l găzdu-
iască pe episcop. Duminică partea festivă a Congresului, serviciul 
divin şi procesiunea au reuşit admirabil. Abia la ora două după-
amiaza a început şedinţa Congresului, la care a vorbit V. Pop2. 
Lulu, în numele tinerimii, a fost puternic aplaudat şi am primit 
multe felicitări. La ora 5 după-amiaza am ajuns la masă. 

La ora 8 seara am plecat, eu am venit în vagonul minis-
terial până la Oradea , dar puţin am stat de vorbă cu ministrul. La 

                                                 
1 Emil Lobonţiu, preşedintele organizaţiei judeţene Sălaj a P.N.L., fost 
director şi redactor al ziarului „Plugul”, în momentul consemnării, deputat 
liberal de Sălaj. 
2 Este vorba de Valer Pop, preşedintele AGRU-lui. 
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Oradea am fost găzduiţi la episcopie, fiind şi episcopul Hossu aci. 
Eu cu Lulu am plecat luni la amiază, el la Cluj, eu la Lugoj. 

Înainte de a pleca, cedând multelor stăruinţe ale lui Lulu de 
a intra în serviciul „Stânei de Vale”, l-am rugat pe episcop să-l pri-
mească. Mi-a spus că nu va putea fi preot la Stâna, că acum se 
aşază acolo călugăriţele de la Blaj şi le vor trebui un duhovnic că-
lugăr. E acum în tratative cu franciscanii sau asumpţioniştii1. Dar e 
altceva: să întrebe la domenii, pe lângă director, ca să-i fie succesor 
cu timpul, cum a fost  baciul Ghera. Îl primeşte şi îi permite să facă 
teologia particular, iar Lulu  - foarte fericit – s-a şi angajat din 15 
Noiembrie. 

Mi-a mai vorbit Frenţiu de nenorocirea cu Nicolescu, care 
s-a păcălit, căci Rusu barem a dat o telegramă la Congres, iar el 
nimic. L-a făcut atent la telefon că va fi răspunzător de urmări. Nu 
va fi mitropolit, va fi administratură apostolică (acest lucru l-am 
înţeles şi de la Lobonţ). S-a lăsat intrigat şi de România Nouă, 
care spunea că la Carei nu va veni decât maghiarul Mihali... 

Astfel, cu ajutorul Domnului, am sosit acasă. Aici o 
ştire rea: Camil e serios bolnav. Pius, în schimb, scrie bine şi 
trimite 3.000 de lei. 

31 Octombrie. În fine, ne scrie Lici cum o duce ca 
profesor. Văd că e prea riguros cu elevii.  

Am stat de vorbă ieri cu episcopul, arătându-i ce greşeală a 
făcut la Carei, unde se anunţase cu participarea şi cu o conferinţă. 
El susţine că a dat un avertisment lui V. Pop să nu facă politică2. 

Mi s-a cerut să fac un articol în Sionul, în legătură cu 
Careiul. L-am făcut cu condiţia să nu-mi schimbe nimic. 

Azi a fost la episcop inspectorul Roşian din Ministerul 
Cultelor, cu secretarul Zgăvârdea. Ce i-o fi minţit nu ştiu, dar 

                                                 
1 Discipoli ai Sf. Augustin de Hippona. Comunitate înfiinţată în România, la 
Blaj, în anul 1923. 
2 Conform regulamentului AGRU-lui preşedinţii nu aveau voie să fie înregi-
mentaţi politic. Valer Pop făcea parte din P.N.L., partid care l-ar fi dorit ca 
mitropolit pe Iuliu Hossu şi nu pe Alexandru Nicolescu. 
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era voios. Tot azi a apărut în Zorile ştirea cu numirea unui 
administrator apostolic în persoana lui Frenţiu. Am trimis un 
articol la calendarul Agru-lui din Oradea. 

3 Noiembrie. Azi a fost instalarea solemnă a protopo-
pului ortodox Mihăescu, săvârşită prin episcopul Lăzărescu de 
la Caransebeş. Am luat parte, împreună cu Boroş şi cu Stoica, 
la liturghia arhierească, unde am constatat colosala abatere la 
ceremoniile lor de la ale noastre. Am fost apoi eu singur dintre 
ai noştri la banchet, unde am avut să vorbesc ca unit. Am ţinut 
un discurs pe care întreg Lugojul îl comentează şi mă felicită. 
A fost cel mai aplaudat. Am să-i mulţumesc lui Lăzărescu care, 
vorbind la adresa Regelui, a evocat vorbirea lui ţinută anul tre-
cut la Lugoj, revelând-o ca favorabilă bisericii sale. Eu am vor-
bit despre solidaritatea lugojenilor, fără deosebire de religie, şi 
am mulţumit lui Lăzărescu pentru că a evocat solemnităţile din 
anul trecut: i-am reprodus eu vorbirea Regelui aşa cum a sunat 
într-adevăr! Aproape fiecare propoziţie a fost lung aplaudată.  

Episcopul s-a arătat mojic. Nu a ciocnit cu mine niciodată, 
nici măcar când a toastat, lucru observat de toţi cei cu bun-simţ. Iar, 
după mine, s-a sculat Boldea să vorbească şi l-a făcut atent să nu 
vorbească despre mine! La despărţire mi-a zis: „Ce-i cu Unirea?” 

A ţinut după-amiază o conferinţă la Teatru, vorbind despre 
minuni în favoarea Maglavitului. Istoria acestei conferinţe încă e 
interesantă: primisem însărcinare de la Comitetul Casinoului să 
aranjez o serie de conferinţe. M-am gândit să-l invit şi pe Lăzăres-
cu, fiindcă noi şi episcopul nostru am tot ţinut conferinţe, dar cleric 
ortodox nu am prea avut. I-am propus chiar să o ţină azi, în legătură 
cu instalarea lui Mihăescu. Nu mi-a răspuns nimic, dar fiind Mihă-
escu la Caransebeş, i-a spus că el nu înţelege să fie invitat prin scri-
soare (de la mine, cred eu, deşi ei spun că nu s-a referit la mine!), ci 
să-l invite personal doi delegaţi ai Casinoului. L-au invitat – până 
eram eu dus – Dr. Radoslav şi Dr. Mircu. A cerut apoi ca să fie 
conferinţa la Teatru şi nu la Casinou. Aşa s-a şi făcut. Dar a vorbit 
slab de tot. 
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6 Noiembrie. Azi, întrebându-l pe episcop „Ce mai e nou 
?”, îmi spune că îl rugase pe Mocioni1 să îl întrebe pe Vodă dacă 
are ceva contra lui. Şi acum, când a fost la Bucureşti, i-a spus 
Mocioni că l-a întrebat şi are cele mai bune păreri despre P.S. Sa. 

(Episcopul a fost dus la Bucureşti ca să nu fie acasă pe 
când vine Lăzărescu. Dar a stat la Cisar, nu la Nunţiatură!) 

11 Noiembrie. Azi m-a chemat la sine Maica M. Şor-
ban, superioara institutului „Notre Dame” de aici. Mi-a comu-
nicat discret că din cauza tratamentului insuportabil ce-l aplică 
superioritatea2 lor din München cu deosebire unguroaicelor şi 
româncelor, mai multe surori părăsesc acest ordin. Unele trec 
la Calacea. Sunt care ar vedea bucuros înfiinţarea unei ramuri 
române. Îmi cere să scriu P.S. Rusu la Baia Mare, rugându-l să 
o primească, ar deschide deocamdată un internat acolo. 

12 Noiembrie. În fiţuica liberală Renaşterea din 
Timişoara, preotul Cotoşman3 începe o serie de articole prin 
care pretinde a răspunde articolului meu publicat în Unirea 
(vezi 6 Oct.), articol pentru care am primit unanime felicitări. 
Cotoşman, despre care se ştie că e nebun, răspunde mojiceşte. 
Fiind eu în cauză, sunt eu împroşcat. Colegii mei pot să se 
bucure. Aşa păţeşte cine se expune pentru adevăr, fie pe teren 
bisericesc, fie pe cel politic, ori de alt ordin. Numai cine nu 
face nimic, nu e criticat şi nu are de suferit. 

Superioara călugăriţelor „Notre Dame” de la Iaşi a scris 
episcopului că, având o maică bolnavă, au cerut primirea ei în 

                                                 
1 Probabil este vorba de Ioan I. Mocioni – Stârcea (1909 – 1992), industriaş, 
personaj controversat, la data consemnării, maestru de vânătoare al Curţii 
regale, decedat în Elveţia. 
2 superioara  
3 Gheorghe Cotoşman (1904 – 1977), preot, profesor de istorie bisericească 
la Academia teologică din Caransebeş, vicar în Arhiepiscopia de Timişoara. 
Între canonicul Nicolae Brânzeu şi Gh.Cotoşman vor exista polemici cu re-
ferire la începuturile Bisericii Greco-Catolice din Banat, relaţionată cu dife-
rendele existente între români şi sârbi pe tema supremaţiei Bisericii sârbe 
asupra celei româneşti. 
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spitalul de boli nervoase de aici, dar au primit răspuns negativ 
cu motivarea că nu se primesc decât bolnavi din judeţul 
Severin. Cere intervenţia episcopului, el l-a trimis pe secretar la 
mine, să vorbesc cu prefectul. I-am spus să se pună în legătură 
cu Dr. Lichter, directorul respectivei secţii de spital, căci nu e 
adevărat că s-ar primi numai din jud. Severin. Găsindu-l pe 
Lichter, acesta a spus secretarului că a dat răspunsul negativ 
din cauză că maicile de la spitalul de aici nu au voit să 
primească pe respectiva! 

În legătură cu Congresul Agru-lui de la Carei, am fost 
rugat să scriu un articol în Sionul.  L-am făcut cu condiţia să se 
publice aşa cum îl dau. S-a primit. L-am trimis mai multor 
interesaţi. Am primit felicitări. Păclişanu mă întreabă care e 
tâlcul că i-am trimis Sionul? I-am spus-o. Borza îmi scrie că am 
făcut o indiscreţie, divulgând conţinutul unor scrisori 
confidenţiale. I-am arătat că n-am răspuns decât la ce s-a 
publicat în Farul Nou şi în Unirea. 

Regret că din această cauză a izbucnit dihonia la Farul: 
Dr. Nicolae Popa a ieşit din redacţie, iar Unirea publică că 
Farul rămâne organul catolicilor din vechiul regat, nemaiavând 
nici o legătură cu biserica unită. Ce pagubă! Ori mistificare! 

23 Noiembrie. În 16 crt. am fost la Cluj, la şedinţa ple-
nară a comitetului Agru-lui, unde avea să se facă răfuiala între 
Valer Pop şi Borza, cel cu memoriul către episcopi. A fost o şe-
dinţă la care au participat 30 de membri. A vorbit Borza lamen-
tabil, apoi Valer Roman, Aug[ustin] Cosma, Borda şi eu. Şedinţa 
a început la 4 după-amiază, dar abia pe la opt jumătate a ajuns 
Valer Pop să-şi facă expozeul. A vorbit admirabil. Eu nu l-am 
putut aştepta până la sfârşit, a trebuit să plec cu trenul, să fiu 
dimineaţa acasă, eram la predică în catedrală – şi dl. Marianescu 
nu a voit să schimbe cu mine  (fiind seria cu păcatele capitale, 
aranjată de mine în postul acesta ca fiecare dintre noi să vorbească 
despre un alt păcat în câte trei predici). Plecând eu, l-am rugat pe 
dl. Borda să-mi scrie ce s-a mai făcut. Aşa îmi comunică cum că 
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după Valer Pop a vorbit iarăşi Borza, Aug. Popa, Ştefan (Fănică), 
Pop etc. La 1.30 s-au risipit fără a se fi făcut împăcarea. E 
dureroasă această vrajbă produsă numai şi numai din motive 
politice: maniştii simt că le fuge terenul de sub picioare. Cauza e 
în afirmativele ingerinţe ale lui Valer Pop la numirea 
Mitropolitului. A spus-o pe faţă că se referă la scrisoarea trimisă 
de Pop P.S-lui Nicolescu (în care, ştiu, îi propunea Clujul!). Pop a 
zis: „Mi se interpretează rău scrisoarea, facultez pe P.S. Nicolescu 
să mi-o publice”. Eu i-am zis: „Ai autorizaţie, frate Borza, ca să 
aduci aici în discuţie o scrisoare primită de P.S. Nicolescu 
confidenţial de la dl. Pop?” La ieşirea mea din sală, Păclişanu a 
alergat după mine şi mi-a zis: „Spune-i lui Nicolescu să nu mai 
trimită altora scrisorile confidenţiale primite de el. Aici s-a dat din 
mână în mână scrisoarea scrisă de el lui Borza, cum s-a dat şi una 
a mea către Borza.” 

Am mai aflat la Cluj că, de fapt, şi-a mâncat mitropolia. 
Papa ar fi scris Regelui că e informat mai bine.  

La Baia Mare, când a făcut Nicolescu calea întoarsă, ar 
fi primit o scrisoare confidenţială de la Maniu, prin curier, iar 
fotografia ei ar fi pe masa lui Vodă. Acesta nu-l mai vrea pe 
Nicolescu nici la Cluj. Referitor la ce a spus Vodă lui Mocioni 
despre Nicolescu, mi s-a spus că e aşa: „Da - a zis Vodă - am 
tot respectul pentru Nicolescu, dar Mitropolia e altceva!” 

Căutând acasă să îi povestesc lui Nicolescu ce s-a 
întâmplat la Cluj, mi-a spus: „Nu sunt curios, de aceea nu te-
am chemat”. Despre scrisoarea lui Pop spune că nu a 
comunicat-o decât unuia care era lângă el când a primit-o. Iar 
când i-am spus să-mi comunice sincer dacă a primit la Baia 
Mare scrisoare de la Maniu, s-a supărat şi mi-a spus să-i dăm 
pace, să rămână el cu cărţile lui, nu mai vrea să ştie de nimic! 

Azi am înmormântat pe Dr. Aurel Ciupe, fost procuror 
la Curtea de Apel Târgu- Mureş. 

Frollo îmi scrie că Farul va merge înainte şi-mi cere 
concursul. 
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27 Noiembrie. Azi am avut un conflict cu episcopul din 
cauză că îl apără pe Jivanca, spunând că nu-l poate pensiona 
fiindcă nu ar putea trăi cu pensia de ceva peste 2.000, iar eu i-
am obiecţionat că lui Mäxer i-a poprit salariul, aşa că e nevoit 
să trăiască cu 6 copii din 2.000 de lei. O să mă pun pe viitor în 
absolută rezervă faţă de acest episcop netrebnic. 

4 Decembrie. Ieri am sosit de la Odorhei şi Alba Iulia. 
Aici am avut iarăşi dezbatere în chestiunea Cibului, sper că am 
mers cu un pas înainte. La Odorhei am căutat pe Camil, cu boala 
lui (apă la plămâni). L-am hotărât să meargă la Cluj să se exami-
neze. 

Lulu a sosit abia azi dimineaţă de la Bucureşti, unde a 
predat prezidenţia Astru-lui, el fiind ales membru pe viaţă. Azi 
pleacă la Oradea să-şi ocupe postul. 

9 Decembrie. Vineri a fost Sf. Nicolae, am avut mulţi 
oaspeţi, a fost şi Nicolae Oniga, care acum e medic locotenent la 
Regimentul I Artilerie Timişoara. În aceeaşi zi seara a trebuit să 
plec la Bucureşti, ca sâmbătă, în 7 crt., să predăm domnului Titu-
lescu diploma de cetăţean de onoare al Lugojului1. Am fost pri-
miţi după-amiaza la ora patru jumătate, totul e descris în ziarul 
Acţiunea din 15 Decembrie, de mine. Titulescu ne-a vorbit multe 
despre politica lui. Spunea că în 1927, când a fost pentru prima 
oară ministru de Externe în cabinetul lui Ion Brătianu, a fost în 
vizită mai întâi la Mussolini, trimis cu un mesaj al lui Brătianu. 
Atunci s-a supărat Franţa. Despre războiul abisinian am văzut că, 
după părerea lui, Mussolini a greşit punându-se în conflict cu 
Anglia. Despre francezi spunea că fac greşeală după greşeală. 
Mult a vorbit despre politica ungurilor, în legătură cu lecţia ce 
zilele trecute a dat în parlament partidului maghiar. Spunea: „Se 
reclamă că noi am fi convertit cu sila la ortodoxie, dar eu aş de-

                                                 
1 Reprezentanţa oraşului Lugoj, la propunerea profesorului Virgil 
Simonescu, a hotârât în şedinţa din 20 martie 1935 să acorde ministrului 
Nicolae Titulescu diploma de cetăţean de onoare al oraşului ca 
„reprezentant de frunte al diplomaţiei româneşti”. 
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cora pe românul care a făcut aşa ceva...” Vrea să spună că nu-i 
adevărat, deşi, de fapt, în legătură cu ultimele concedieri de 
funcţionari s-au făcut treceri la ortodoxie numai ca să-şi păstreze 
posturile (a se vedea şi Magyar Kisebbség). 

Ne mai spunea în legătură cu politica cu Rusia că aceea 
are nevoie de pace pe timp îndelungat ca să-şi desăvârşească 
opera socială, de aceea a făcut înţelegere cu ei. 

Eu, fiind vineri Sf. Nicolae şi pe duminică trebuind să fiu 
acasă, am mers noaptea încolo şi noaptea următoare înapoi, numai 
sâmbătă am stat la Bucureşti. Pe Lici l-am văzut pentru că l-am 
avizat la telefon. A venit la hotel şi am luat masa împreună. 

Dumină, 8 Decembrie, domnul Dr. Trifu de la Bucu-
reşti a ţinut o conferinţă aici la Lugoj. A fost oaspetele nostru 
la masă, am vorbit multe cu el. M-am convins că e un creştin 
practicant, prieten al unirii cu catolicii şi adversar al anglicani-
lor. A făcut ca toţi aderenţii lui (vreo 300) să se cuminece. Re-
gretabil e că nu a putut sta cu noi în Partidul Naţional-Creştin, 
dar îmi spunea multe lucruri despre Cuza (că a fost francma-
son, că l-a păcălit pe Paulescu luându-i 100.000 lei şi candidân-
du-l abia pe locul al treilea!) şi despre cei din tabăra lui Goga. 
A venit bietul Trifu, lăsându-şi băiatul pe patul de moarte. 

Lulu ne scrie că şi-a ocupat postul, face contabilitate, a 
închiriat o cameră drăguţă şi are un salar de 2.500 plus lemne. 
În Curentul din 8 Decembrie a apărut o notiţă împotriva 
episcopului nostru şi lansându-l pe Hossu. Când am fost la 
Titulescu, mi-a spus domnul Nenişor, şeful său de cabinet, că a 
fost mai de multe ori pe acolo dl. Vasiliu, ministrul la Vatican, 
aşa că totul e aranjat. Trebuie să apară numirea zilele acestea. 

10 Decembrie. Azi am cumpărat un porc cu 2.300 lei. 
Tăiat, abia a avut 90 kg, dar untură a dat destulă.  

16 Decembrie.  Ieri a fost aici Nae1, a ţinut conferinţă 
ca invitatul For-lui. Era să vină ca invitatul studenţilor, Lulu a 

                                                 
1 Nae Ionescu (Constantin C. Ionescu), (1890 – 1940), filozof, profesor uni-
versitar, pedagog. Mentor al “tinerei generaţii”, reprezentată de Cioran, 
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şi vorbit cu el, dar, neavând pe altul, For-ul l-a invitat el. În 
şedinţa comitetului conferinţelor i-am pus în vedere doctorului 
Mircu să aibă grijă să nu ne atace Nae. Ceea ce nici nu a făcut. 
A vorbit despre „momentul istoric al ortodoxiei” cu multă 
claritate, dar mulţi probabil că nu l-au înţeles. Nu ne-a prea 
jignit pe noi, pe catolici. 

La masă seara am fost şi eu la „Dacia” în societatea lui. 
Am aflat că a stat 8 ani la München, în război a fost angajat la 
societatea „Tyrolia” (o editură catolică), acolo a fost iniţiat în 
ale teologiei. Ca student a făcut zilnic exerciţiile spirituale ale 
Sf. Ignaţiu. În cele politice acum e gardist, a fost aici o ceată 
întreagă de gardişti care i-au dat onorurile la gară. Poliţia a fost 
mobilizată în întregime. Are cartea mea „Păstorul şi Turma”, 
legată, în biblioteca sa. Prin Ianuarie se schimbă guvernul. 
Despre Precup şi ceilalţi osândiţi pentru complot spune că s-a 
făcut mişelie cu ei. De fapt întregul complot a fost făcut de 
guvernul care atunci era să cadă. Ei, la primele depoziţii, au 
declarat că au complotat împotriva Lupeascăi. Atunci a mers la 
ei Manoilescu şi, în numele Regelui, asigurându-i că vor fi 
achitaţi, le-a cerut să depună mărturie că au complotat 
împotriva Regelui, fără a pomeni ceva de Lupeasca. S-a 
schimbat comisia de anchetă, ei au dat aşa declaraţia şi au fost 
osândiţi. 

Cât de perfid e Maniu, ne-o arată Nae prin următoarea 
întâmplare. La 2 Ianuarie 1930, fiind Maniu prim-ministru, 
Nae merge la el să-i spună că de 4 Ianuarie scoate un număr al 
Cuvântului, în care va reproduce tot ce declaraseră oamenii 
politici despre Prinţul Carol, care era în exil. (Maniu făcuse 
declaraţii favorabile). După ce Maniu îi povesteşte ce rău se 
înţelege cu Regina Maria şi cu Prinţul Nicolae, îi cere totuşi să 
nu-i publice declaraţiile. Se despart la unu şi jumătate cu vorba: 
„Când mai vii, dragă, pe la mine? Pofteşte oricând ai ceva.” 

                                                                                                        
Noica, Eliade, Vulcănescu etc., a fost considerat un ideolog al legionarismu-
lui, fapt pentru care a fost închis în mai multe rânduri în anii 1934 şi 1938. 
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Seara apare Cuvântul şi e confiscat. Nae merge la Interne la 
D.R. Ioaniţescu1 şi îi cere socoteală. Acesta se scuză cu aceea 
că Maniu i-a dat ordin de confiscare. „Când?” La ora unu şi ju-
mătate, exact când se despărţiseră ei în termeni atât de cordiali! 

24 Decembrie. Suntem în Ajunul Crăciunului! Lulu a 
sosit sâmbătă, în 21 seara, Lici duminică seara. Duminică am 
fost la Nădrag, unde am ţinut o conferinţă. Au fost cu mine şi 
Lulu  cu Nica. Frumos peisaj de iarnă! 

De Crăciun am scris un articol la Acţiunea despre 
problemele edilitare. În Calendarul Agru-lui de la Oradea a 
apărut articolul cerut, despre pocăiţi. 

În urma bazaconiilor cu care a răspuns netrebnicul preot 
Cotoşman în fiţuica liberală de la Timişoara articolului dat de 
mine în Unirea (vezi 6 Oct.), m-am adresat direct domnului 
Tătărăscu, întrebându-l dacă acoperă vederile guvernului. Mi-a 
răspuns că a transpus cauza domnului Lapedatu. Văd că s-a 
suprimat continuarea.  

Duminică, în 22, am fost la Nădrag, unde am ţinut o 
conferinţă pentru muncitori. Era totul acoperit de zăpadă, 
admirabil. Nica şi Lulu m-au însoţit. 

31 Decembrie. În prima zi de Crăciun am avut la masă 
pe domnul şi doamna Dionne cu părintele Leandru. În preseară, 
la colindat a fost Andrea cu copiii, apoi nişte liceeni. Lici a 
putut sta anul acesta până la Anul Nou. 

Deseară suntem la Ungur la masă. 
 
 
 

 

                                                 
1 Dumitru R. Ioaniţescu, profesor universitar, om politic, membru al P.N.Ţ., 
ministru al Muncii şi Sănătăţii în mai mai multe guverne prezidate de 
ţărănişti până în 1933. În momentul la care se face referire era subsecretar 
de stat în guvernul condus de Iuliu Maniu între anii 1928 – 1930. 
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Anul 1936 
 
 

1 Ianuarie. Iată noul an! Ce ne va duce? Ce taine ascunde 
pentru noi şi pentru copii? Numai bunul Dumnezeu o ştie. Am 
presemne de bine, dar ce sunt semnele pe lângă realitate? 

Lici a plecat azi cu simplonul. Din această cauză nu am 
stat la episcop la felicitări decât sub vorbirea lui Boroş. 

3 Ianuarie. Primesc scrisoare de la o doamnă din Arad, 
văduva lui Partenie Petrila, fost farmacist la Lupeni. Îmi cere 
ceva serviciu, eventual la un preot bătrân. Se referă la aceea că 
ei au găzduit pe episcopul Hossu şi pe mulţi preoţi dând masă 
mare cu ocazia sfinţirii bisericii noastre din Lupeni. Adevărat, 
dar eu pe atunci eram atât de mic şi de urgisit că nu am fost 
invitat la masa aceea, deşi făceam parte din cler. Acum mi se 
adresează mie. Quae mutatio rerum!1 

6 Ianuarie. Lulu, plecat în 2 crt., ne trimite o scrisoare 
mai lungă în care-şi comunică impresiile de călătorie şi gându-
rile ce-l frământă la reluarea serviciului. Nu-i vorbă, e o situaţie 
cam prozaică, de care putea fi cruţat încă. Dar el şi-a căutat-o 
în dorul de a se aşeza odată. Ca încercare e bine. Vom vedea 
cum se va desprinde terenul de muncă pentru întreg anul, cum 
vor reuşi studiile paralele şi atunci vom decide cum rămâne de-
finitiv! 

Pius ne-a scris înainte de sărbători că poate va merge în 
Germania. De atunci nimic. 

De la Blaj ni s-a comunicat că reapare Cultura Creştină. 
Mi s-a cerut sfatul şi mi-am dat adeziunea. Pentru numărul unu 
din Ianuarie îmi cer un articol. Din Lugoj, numai mie mi s-a adre-
sat. Le voi da ceva în legătură cu politica religioasă a lui Mihai 
Viteazu. 

                                                 
1 Ce mai schimbare de situaţie! (lat.)  (n. trad.) 
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18 Ianuarie. Abia a ajuns şi Lulu la ceva salariu, că a şi 
conceput o idee cum să ofere ei, copiii,  mamei lor ceva din puţi-
nul lor câştig. Mama trebuie să aibă o bundă de astrahan, o vor 
plăti ei, copiii! Au scris la Pesta, Corinei, care a cumpărat-o cu 
400 de pengö, ceea ce româneşte, prin bursa neagră, m-ar fi costat 
14.500 lei. Cu adusul am fost mai încurcaţi. Credeam că, fiindu-
mi cunoscut şeful poliţiei de la Decebal, îl rog şi aranjază el cu va-
meşii. De unde? Nu s-a angajat, mai ales că doamna care o aducea 
mai avea şi bunda ei. M-am interesat cum ar fi să plătim vama. 
Era mai mult decât bunda. Să încerce altfel? Mi se spuneau că ar 
fi tot fel de fel de obstacole (plombare ca să se justifice dacă a ie-
şit de aici cu ea sau ca să poată merge înapoi, dacă e cu paşaport 
străin). I-am scris Corinei să o mai lase acolo, până la vară. Totuşi 
am aşteptat curioşi reîntoarcerea ei şi... a sosit cu bundă cu tot. 
Rar a mai fost aşa bucurie în casă! 

O săptămână am fost gripat, trei zile am stat la pat cu 
puţină febră. Abia ieri am mers iarăşi la birou. Joi, nefiind la Con-
sistor, prin surprindere s-a dezbătut cauza Mäxer, pentru care m-
am expus atâta (vezi 27 Noiembrie). Fireşte, iarăşi s-a făcut totul 
tâlhăreşte. Nici în iad nu găseşti atâtea răutăţi ca la popi! 

Avem o iarnă fără zăpadă. A nins şi a îngheţat câteva 
zile înainte de Crăciun, dar Crăciunul l-am avut negru şi de 
atunci tot aşa stăm: când plouă, când e vreme bună. 

5 Februarie. Lulu continuă cu scrisorile lui lungi, un 
fel de memorii. Acum se zbate pentru altceva: să dea examen 
de capacitate ca profesor la şcoala comercială! 

În fine, ne-a scris şi Pius, după ce l-am felicitat la 25 Ia-
nuarie că a împlinit 25 de ani! Lici nu ne-a mai scris nimic de 
când a plecat după Anul Nou. 

Iarna continuă tot uşoară, fără zăpadă. 
La Consistorul din zilele trecute am avut o hârtie intere-

santă: un raport asupra stărilor din noul Seminar român de la Ro-
ma. Raportul e trimis de un preot al episcopului Rusu care a mers 
acolo să facă studii superioare. În seminar nici o disciplină, elevii 



 205

veniţi din colegiul grecesc se bat în capete cu cei veniţi din alte 
colegii. Rectorul e un om fără experienţă1, vicerectorul Chişiu2 
detto - acesta ar introduce inovaţii liturgice cu binecuvântare eu-
haristică, iar grecii nu o lasă. Rectorul afişează una, peste câteva 
minute se afişează alta. Spiritualul nu vine decât de două ori pe 
săptămână la Seminar. 

Umblăm pe la sate în propagandă pentru organizarea 
Partidului Naţional-Creştin. Lumea ne primeşte acum pe noi cu 
aceeaşi însufleţire cu care primea cândva pe manişti. 

11 Februarie. Vineri, în 7 crt., am primit de la Exce-
lenţa Sa episcopul Frenţiu o scrisoare despre Lulu că e bolnav, 
să merg să văd ce facem cu el. Am mers şi l-am adus acasă, 
deşi Lulu era refăcut din gripa pe care a avut-o, dar m-am folo-
sit de prilej ca să-l scot din acel serviciu, unde deocamdată a 
făcut numai muncă de birou, nepotrivită cu firea lui. Va face 
însă teologia în particular, la Oradea. 

Am stat trei zile acolo. Frenţiu susţine că nu va fi Nico-
lescu mitropolit pentru că nu-l vrea Regele. A fost acolo Ghibu, 
a ţinut o conferinţă „Revizionism şi catolicism”, în care s-a re-
ferit şi la articolul meu din Forul Nou despre cardinalul Mar-
maggi3. Va trebui pus la punct. 

Am stat de vorbă cu domnul Carada şi am constatat că 
nu avem oameni deloc. El e pentru Nicolescu, dar în general nu 
avem oameni. Părerea lui e că trebuia să-l cumpărăm pe Ghibu. 
Am aflat că Frenţiu îi dă lui Păclişanu 15.000 de lei lunar, pro-
babil fiindcă-l şantajează. Nu i-a plătit nici banii împrumutaţi la 
cumpărarea casei, probabil ca să-şi justifice averea. Pagubă că 
Frenţiu i-a încredinţat lui redactarea istoriei bisericii! 

Zilele acestea a nins în multe părţi, la noi la Lugoj ni-
mic, dar s-a pus ger. 

                                                 
1 Este vorba de monsegnorul Angelo Dell’Aqua. 
2 Dr. Simion Chişiu. 
3 Francesco Marmaggi, cardinal, primul nunţiu apostolic din România după 
Unire, din perioada anilor 1920 – 1923. 
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Macaveiu îmi scrie că e gata numărul din Cultura, arti-
colul meu a ieşit bine, l-a mai întregit el. 

19 Februarie. Azi dl. Jakabfy mi-a promis că-mi va 
câştiga de la Budapesta memoriul lui Şaguna1 în chestiunea 
aşezării Mitropoliei ortodoxe române cu sediul la Budapesta. 

20 Februarie. Azi în Consistor ne-a spus episcopul că 
tânărul Bejan a fost trimis acasă de la Propaganda din cauză că 
sub noul rector era mereu suspectat  (de prietenii nepermise, de 
înclinări perverse?), din cauză că era retras, nu umbla pe la supe-
riori cu minciuni şi linguşiri. Spiritualul Canestri, care îl cunoştea 
bine, văzând că băiatul, simţindu-se persecutat, e pururea sufe-
rind, cu dureri de cap, l-a sfătuit să se ceară în Colegiul Româ-
nesc. Atunci rectorul, bănuind ceva, l-a întrebat pe episcop dacă, 
de fapt, spiritualul l-a sfătuit să se ceară acolo. Episcopul, ca să-l 
salveze pe spiritual, care ne simpatizează atât de mult, a chemat 
pe preotul Bejan, tatăl băiatului, luându-i declaraţia că e dorinţa 
lui să meargă în seminarul românesc. Apoi cardinalul a mers în 
audienţă la Papă, care a hotărât ca băiatul să fie trimis acasă pe 
motiv că aerul de la seminarul românesc nu se deosebeşte de 
celălalt, iar dacă va vrea să meargă înapoi, o va putea face numai 
cu permisiunea specială a Papei. Frumoase stări şi la Propagandă! 

Alaltăieri au avut loc alegeri la Mehedinţi şi Hunedoara. 
În ambele locuri au reuşit naţional-ţărăniştii, dar la Mehedinţi 
Lupu a avut abia cu 2.000 de voturi mai mult decât Goga. La 
Hunedoara s-a format un front popular cu partidul lui Groza2, 

                                                 
1 Andrei Şaguna (1808 – 1873), episcop şi primul mitropolit ortodox, după 
înfiinţarea  Mitropoliei Ardealului, organizator al Bisericii ortodoxe pe baza 
Statutului Organic elaborat în timpul păstorii sale şi supranumit şagunian. 
2 Frontul Plugarilor condus de Petru Groza a încheiat la Băcia în anul 1935 o 
înţelegere de luptă comună cu Madosz-ul, lărgită în acelaşi an prin acordul de la 
Ţebea cu Blocul Democratic şi Partidul Socialist (Popovici), cele patru 
formaţiuni având un discurs comun la alegerile din judeţul Hunedoara din anul 
1936. Prezenţa profesorului Constantinescu Iaşi şi a lui Boris Stefanov în cadrul 
adunării electorale de la Deva din 1936 denotă clar punerea în aplicare a 
directivelor Cominternului de atragere în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice a 
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comunişti de toate nuanţele, aşa că la o adunare în Deva, unde a 
fost citită o scrisoare a lui Maniu, au vorbit şi comuniştii: Con-
stantinescu-Iaşi1, Boris-Stefanoff2 şi un ungur. Ruşine! A trebuit 
să învingă ei, fiindcă şi în Franţa e stânga la putere şi chiar acum 
au avut loc tratativele pentru încheierea pactului de neagresiune 
cu ruşii. Titulescu a depus toate diligenţele, dar se spune că şi Re-
gele, fiind la Paris, ar fi dorit să nu reuşească Titulescu. O să ve-
dem cum reuşesc alegerile în Franţa în mai. Poate vor reuşi cei de 
stânga, cum au reuşit cei din Spania chiar acum! Îţi stă mintea în 
loc: popoare catolice, la care trebuie să presupui că există educaţia 
catolică cuvenită, lasă să ajungă la putere comuniştii. Mai trebuie 
altă dovadă de tembelism catolic şi de imbecilitate a noastră în 
cele politice? Nu demult în Franţa au izgonit călugăriţele din 
spitalul unui orăşel cu 5.000 de locuitori. S-a făcut un memoriu cu 
4.000 subscrieri prin care s-a cerut readucerea călugăriţelor. Ei 
bine, dacă în acest caz s-au găsit 4.000 de semnatari, pentru ce la 
alegeri nu s-au găsit tot atâtea voturi care să împiedice alegerea 
unui consiliu comunal comunist? 

23 Februarie. Azi a venit delegaţia Reuniunii Femeilor 
Române Unite din Lugoj, care a salutat-o pe Mili ca prezidentă 
a Reuniunii, aleasă în adunarea generală din 9 crt. 

Nica a fost trei zile bolnavă, mâine pleacă la şcoală. Lulu, 
după sosirea de la Oradea, s-a făcut bine, dar zilele acestea iarăşi a 
răcit puţin. 

                                                                                                        
unor formaţiuni politice din România, ale căror membri vor juca un rol 
important în viaţa politică românească după cel de-al doilea război mondial. 
1 Petre Constantinescu-Iaşi (1892-1977), istoric, profesor universitar, mem-
bru al P.S.D., ulterior al Partidului Comunist. A făcut parte în calitate de mi-
nistru al propagandei şi ulterior al informaţiei din primul guvern condus de 
Petru Groza. A fost vicepreşedinte al primului prezidiu al Marii Adunări 
Naţionale. 
2 Boris Ştefanov, comunist român de origine bulgară, arestat de mai multe ori în 
perioada interbelică, a fost secretarul general al P.C. din România între anii 
1936 – 1940, omul Cominternului însărcinat de Moscova  să consolideze 
mişcarea comunistă, să câştige aderenţi şi să facă coaliţii cu alte partide. 
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Aseară am terminat – har Domnului! – manuscrisul Ca-
teheticei. 

28 Februarie. Azi a plouat cu trăznete dese. 
1 Martie. S-a făcut vreme frumoasă, de primăvară. 
Asupra chestiei cu mutarea pieţii, au apărut articolele 

mele în Krassó-Szörényi  şi în Răsunetul. Vor fi răspunsuri. În 
Cultura a apărut articolul meu „Unirea religioasă şi Mihai 
Viteazu”. Danciu în Acţiunea nu vrea să publice răspunsul meu 
în chestiunea terenurilor statului. Direcţia Silvică văd că l-a 
păcălit pe episcop: l-a făcut să nu apeleze, iar acum nu-i dă te-
renurile promise. La Forul am trimis un articol mai lung pentru 
Ghibu. Tot aci a publicat Lici ceva despre Bianu şi cronica 
spectacolelor. 

Nica va avea rol la o reprezentaţie în favoarea căminu-
lui pentru copii: va fi Venus într-un tablou vivant. La reuniune 
Mili s-a pus pe lucru. 

10 Martie. Joi, în 5 crt. seara, am ţinut prima conferinţă 
la societatea „Progresul”1 a meseriaşilor de aici, în urma invita-
ţiei făcute de domnul Lupea, acest vrednic tânăr care a făcut 
studii la Paris şi are mult spirit apusean. Am vorbit despre 
chestiunea socială, am fost ascultat cu mult interes. 

Seria predicilor de Postul Mare în catedrală am deschis-
o eu miercuri, 26 Februarie seara, am reluat-o vineri, 6 Martie, 
cu patru predici una după alta. 

Lici îi descoperă lui Lulu într-o scrisoare că e îndrăgostit. 
Corul „Vidu” de aici a mers la turneu în Cehoslovacia, 

cu toate că de acolo nu au fost încurajaţi, ba li s-a spus clar să 
nu meargă2. 

Duminică, 3 crt., Nica a figurat la teatru ca Venus într-un 
tablou viu, la reprezentaţia căminului muncitoresc. 

                                                 
1 Societatea “Progresul”, asociaţie a meseriaşilor şi sodalilor români din 
Lugoj înfiinţată în anul 1920. 
2 Este vorba de turneul corului „Ion Vidu”, dirijat de Filaret Barbu în Ceho-
slovacia, la Ujhorod. 
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Pare că atmosfera internaţională, în urma declaraţiei 
energice a lui Hitler, se întunecă. 

18 Martie. Săptămâna trecută a fost aici inspectorul 
Vlădescu dela Universul, mi-a cerut sfatul în cauza numirii unui 
nou corespondent la Lugoj. Am recomandat pe Zasloţi, o să vedem 
cum va răspunde cinstei mari  ce i se dă. Am stat mult de vorbă cu 
domnul Vlădescu, care e un om de dreapta şi, de când a trecut Uni-
versul în desfacerea Librăriei Diecezane, a trebuit să lupte mult ca 
să rămână aici. Fostul corespondent Popescu-Costeşti a stăruit mult 
ca să se dea iarăşi la doamna Doroghi. A adus aici pe directorul 
administrativ, maiorul Sinu de la Universul, acesta a făcut un raport 
că a găsit la doamna Doroghi pe prefectul şi pe primarul Lugojului. 
La intervenţia lui Vlădescu, raportul maiorului Sinu a fost pus la o 
parte şi menţinută hotărârea de până aci. Iată până unde merge 
confesionalismul în Lugoj, că au fost în stare să intervină şefii auto-
rităţilor în favoarea unei unguroaice în contra noastră! Primarul 
avea ca mare propagandist electoral între şvabi pe un anumit Nitel, 
angajat la doamna Doroghi. Aceasta l-a concediat şi Nitel, 
nemaiavând din ce trăi şi mai ales din ce bea  (căci întreţinerea o 
avea la fratele său ), s-a spânzurat. Primarul l-a recompensat cu ace-
ea că a luat parte la înmormântare cu întreaga delegaţie! (Am fost 
chemat şi eu ca membru al delegaţiei permanente, dar am refuzat!). 

Ieri a fost şedinţa consiliului judeţean. La ordinea zilei fi-
gura şi cedarea unui teren din Parcul Prefecturii în scopul de se a 
muta piaţa acolo1. Pentru mutarea pieţii, oferise P.S. Nicolescu un 
ajutor de 100.000 lei. Dar când s-a auzit că se mută piaţa, s-a răs-
colit întreg soborul ortodox, au pus în mişcare reuniunea meseria-
şilor cu un memoriu având 600 de iscălituri, pe motive care au 
fost spulberate de mine în două articole, dar în zadar. Fleacurile 
cu care au răspuns în Răsunetul dascălii Liuba şi Roman nu 

                                                 
1 Mutarea pieţei agroalimentare din Piaţa Bisericii Unite, unde se preconiza 
amenajarea unui parc, a dat naştere la numeroase articole polemice în presă, 
susţinute de ortodocşi deranjaţi de ideea realizării parcului în jurul Cate-
dralei greco-catolice.  
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merită nici măcar să fie pomenite. Bireescu e foarte slab ca pri-
mar, se lasă influenţat de toţi. Acceptă orice idee bună, dar tot aşa 
o şi abandonează. 

La baza chestiei cu piaţa stă faptul că ar fi spre fala bise-
ricii noastre! Asta am aflat-o azi, stând de vorbă cu ei pe chestiu-
nea lojei episcopeşti de la teatru. Acum doi ani, cu ocazia refacerii 
lojelor, i-au luat episcopiei loja centrală ce o avea, au dat-o Primă-
riei, iar episcopului i-au dat una la dreapta. Fiind vorba de un uz 
de 30 de ani, episcopia a protestat. Atunci am aranjat cu Bireescu 
să rămână episcopului loja centrală şi în cazul că nu merge per-
sonal să fie reprezentat prin canonici. Acum, ajutorul de primar, 
P. Jucu, iarăşi a stricat aranjamentul. În discuţiile avute mi-a spus 
pe faţă: „Primăria e acuzată că ea ar fi o sucursală a episcopiei şi 
pentru aceea era vorba şi de mutarea pieţei!” 

În Cultura Creştină au apărut ambele articole ale mele 
în chestiunea unirii bisericilor. Iar în Forul Nou apare răspun-
sul meu la campania lui Ghibu. De la Cluj mi-a venit broşura 
tipărită de Agru: Ne piere neamul.  În fine, har Domnului, 
acum se tipăreşte ultima coală din Catehetică! 

În Consistorul trecut am avut o penibilă discuţie în jurul 
înfiinţării unei congregaţii mariane în cadrele Reuniunii Femei-
lor: Marianescu a fost contra din motivul că el era desemnat 
director al aceleia, dar el e bun de gură, nu şi de muncă! 

Lici ne scrie că are o aleasă a inimii sale, pe care o va 
lua cât de curând. Azi ne-a scris şi Pius. 

Tandem hic notare possum ingentem dolorem quem mi-
hi fecit hodie communicatio per Iulianum minorum infamis mu-
lieris cuiusdam candidati qui ab examinibus theologicis via 
particulari prosequndis a Consistorio reiectus est, ipso in men-
te habente me esse causam. Non hoc adeo me voluit, quam mo-
dus quo haec res in domum mea tractata est, ita ut verba Scrip-
turae verificatae sint: inimici hominis domestici ejus!1 

                                                 
1Pot doar să notez imensa durere pe care, prin ceea ce mi-a spus lui Iulian, mi-a 
provocat-o astăzi faptul că un candidat anume, urmând calea particulară a unei 
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26 Martie. Ieri am sosit de la Bucureşti, unde am fost 
trei zile. În chestiunea Cooperativei Lugojana am obţinut 
suspendarea urmăririi. A fost un banchet în onoarea lui Goga, 
nu mi-a plăcut cum am fost aşezaţi la masă. La Nunţiatură am 
aranjat trimiterea banilor la Roma. Cu Nunţiul nu am vorbit, 
deşi el pare să fi aşteptat să merg pe la el. De la Zombory am 
auzit ce conflict a avut cu Titulescu, căruia i-a recomandat ca, 
în chestiunea Statului Catolic,  să stea de vorbă cu Gyárfás. 

Cu Valer Pop am tratat chestiunea Mitropoliei şi mi-a 
spus că Vodă, după alegeri, la o recepţie, i-a spus Nunţiului în faţă 
că, după părerea lui, cel mai potrivit ar fi Hossu. Nunţiul, în loc să 
fi raportat acest lucru la Roma, a făcut propunerea cu Nicolescu. 
Regele nu are nimic personal cu Nicolescu, îl apreciază, dar nu îl 
ţine de potrivit pentru Blaj. I-a trimis vorbă prin Mocioni şi, zice 
Valer Pop, pentru a se ieşi din impas ar fi bine să i se ia lui Nico-
lescu garanţiile de despoliticianizare a Blajului. A fost de acord 
(el vorbea de interzicerea politicii la Unirea, Unirea Poporului şi, 
eventual, de un vicar din altă parte). Mi-a cerut să-i spun lui Nico-
lescu să ia legătura cu el. I-am spus-o şi l-am convins de necesita-
tea unei acţiuni în direcţia vorbită. 

Am avut şedinţa Consiliului Operei... 
Lici mi-a povestit cum a făcut cunoştinţă cu domnişoara 

Delladecima. E dispus să vină la Lugoj ca profesor. Găsesc că, 
în situaţia de azi, la Bucureşti niciodată nu va fi în stare să lu-
creze ceva de dai Doamne! 

16 Aprilie. Ieri ne-am reîntors de la Vulcan, unde am 
petrecut sărbătorile cu Mili, Lici, Lulu şi Nica. Eu având de Florii 
misiuni la Paroşeni, ne-am hotărât să mergem cu toţii şi să 
petrecem acolo sărbătorile. A fost bine. Lici a venit şi s-a dus 
peste Surduc- Filiaşi. Am fost prima zi la Paroşeni, a doua zi la 

                                                                                                        
femei infame, a fost alungat din consistoriu din pricina examenelor la teologie. 
Nu m-a vrut deloc acolo doar pentru că acest lucru s-a petrecut în casa mea, 
astfel încât s-au verificat vorbele Scripturii: vrăjmaşi îi sunt omului slugile sale! 
(lat.)  (n. trad.) 
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Vulcan (masa la domnul notar Vladislav). Seara la Corveşti a fost 
o producţie teatrală, unde am ţinut o conferinţă despre socialism şi 
bolşevism (de introducere, tânărul Eugen Suciu m-a prezentat pu-
blicului ca pe marele fiu al comunei „ajuns la treaptă înaltă”!). 
Ziua a III-a am fost la Bărbătenii de Sus, rugat de preotul de acolo 
în vederea tulburărilor ce par a începe din cauza edificării noii bi-
serici. Ne-am abătut pe la Lupeni (Zugrav, P. Berinde, Nicolae 
Oprişa, am văzut şi mormântul lui Aurel Nicoară1 absolut părăsit, 
văduva lui se mulţumeşte cu folosirea averii ce a primit fără să se 
mai gândească la el!). A patra zi am făcut o excursie prin Surduc, 
a cincea zi am venit acasă.  

A fost bine şi am constatat multă prietenie din partea celor 
de acolo, între care domnul notar Vladislav, care pe vară ne-a in-
vitat să stăm mai mult, să facem excursii. În ceea ce priveşte casele 
noastre de acolo, am căzut de acord să le reparăm şi să le îngrijim 
ca să le avem case de vară. Cele de la stradă au fost deja îngrijite 
vara trecută. Acum vom face îngrădire nouă şi vom pune în rând 
curtea. 

Clerul de acolo mi-a atras atenţia asupra hotărârilor luate 
în sinodul lor protopopesc, dovadă a nemulţumirii cu episcopia. 

22 Aprilie. Azi am sosit din altă călătorie. Abia o zi am 
stat acasă şi am plecat în 18 la Blaj, la adunarea generală a socie-
tăţii „Sfânta Unire”2. În legătură cu aceasta am avut să aranjez şi 
chestiunea cu manualele de religie şi să ţin clericilor din Blaj con-
ferinţe despre Opera Pontificală. Au reuşit toate: sâmbătă în 18 a 
fost „Sfânta Unire” (la care m-au ales iarăşi vicepreşedinte), du-
minica fiind liberă, am mers la Odorhei, unde l-am găsit pe Camil 
sănătos. Luni am mers la Cluj, unde marţi înainte de amiază am ţi-
nut o conferinţă, la amiază am plecat de acolo, seara am ţinut o 

                                                 
1 Este vorba despre cumnatul lui Nicolae Brînzeu, fratele  Emiliei Brînzeu, 
născută Nicoară.  
2 Societate literar-bisericească înfiinţată în anul 1912 la Blaj, menită să 
promoveze literatura bisericească catolică română şi să evidenţieze rolul şi 
importanţa Bisericii Greco-Catolice în societatea românească. 
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conferinţă la Blaj şi miercuri dimineaţa la 3 am plecat acasă. Sâm-
bătă, telefonând din Blaj la Cluj părintelui Dăianu, acesta îmi 
spune: „Azi s-a lăţit vestea aici că ‘Longinus’ va fi mitropolit.” În 
acelaşi timp Dimineaţa a publicat un articol în care spunea că în 
curând urmează numirea lui Nicolescu. Eu am fost şi la Hossu, el 
e absolut resemnat, spune că mai bucuros rămâne la Cluj, de care 
îl leagă o activitate de 19 ani şi unde mai are atâtea de făcut. Spu-
nea că niciodată nu s-a gândit şi nu a făcut nici cel mai mic gest ca 
să fie mitropolit. Tot aşa şi când a ajuns episcop. Mi-a povestit: 
murind în Ianuarie 1916 episcopul V. Hossu, în 9 Februarie a fost 
chemat –  fiind preot militar la Viena – la episcopul militar Bjelik, 
în interes de serviciu. La ora 12 fără 5 minute acesta îi spune: 
„Uite, la 12 vine domnul ministru al cultelor, Iankovici1, care vrea 
să te cunoască întâmplător. Dumneata, după ce mai stai puţin, îţi 
voi spune: apoi raportul acela îl faci dumneata cum ne-am înţeles 
– şi pleci!” Aşa s-a şi întâmplat. În Decembrie 1916 l-a chemat 
iarăşi Iankovici la sine şi i-a spus: „Am hotărât să completăm 
scaunul vacant de Gherla, ai fi dispus să-l primeşti?” Atâta tot. 

La Blaj, fireşte, Nicolescu are mai multe simpatii. Cu 
Macaveiu am vorbit despre eventualitatea de a-i oferi vicariatul 
general, dar nu ştie ce să facă după ce cunoaşte firea lui Nico-
lescu, că nu se ţine de angajamente, ci le dezavuează... 

Augustin Popa mi-a dat numerele din Telegraful Român 
în care se răspunde la articolul meu din Cultura Creştină asu-
pra antagonismului dintre cele două biserici. Tot el îmi spune 
că actualmente la Blaj liberalii sunt mai tari. 

Sosind acasă şi dând faţă cu episcopul, m-a luat în curte la 
plimbare şi mi-a spus că în calitate de preşedinte al Operei 
Pontificale – cum îmi pusese în vedere mai demult – mă propune 
la Roma pentru distincţie (că am făcut mai multă literatură decât 
oricine, că am lucrat la Acţiunea Catolică, că mi-am crescut 
familia aşa de frumos!), dar aş putea eu contribui cu ceva la 

                                                 
1 Jankovics Béla (1865 – 1939), politician maghiar, economist, ministrul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice în perioada 1913 – 1917. 
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cheltuieli? I-am spus că nu doresc să se jertfească el pentru mine, 
până la 10.000 de lei dau eu. Spunea că are să urmeze cam într-o 
lună, el încă de azi face propunerea, s-ar putea ca Roma să aibă 
rezerve fiind eu căsătorit, dar aici e un caz excepţional... 

După aceea, mergând la Cassa Centrală, îmi spun 
colegii Muntean şi Crişan că sâmbătă a fost Consistor la care s-
au făcut lucruri mari (despre unul auzisem de la protopopul 
Covrig: că a fost numit, în locul lui, protopop al Caraşului Sil-
viu Poşiar de la Oraviţa, nepotul lui Muntean!). Avem vicar ge-
neral în persoana lui Marianescu. Mi-au mai spus aceştia că 
episcopul a făcut-o desigur  ca o indicaţie pentru viitoarea ale-
gere de vicar capitular, dar ei, împreună cu Ienea, s-au hotărât 
ca eu şi Muntean să fim: unul vicar, altul econom (Muntean se 
mulţumeşte cu acesta din urmă). Nu ştiu însă cum se va putea, 
fiindcă vicarul capitular trebuie să fie necăsătorit... 

La Cluj, Manu îmi spune că Vaida e chemat iarăşi la 
Rege, că va forma guvernul cu întreagă dreapta, y compris1 
Codreanu. Tot de la el am aflat că Nicolescu – după sfatul meu 
-  a fost şi la Rege, care i-a spus că e prea moale! 

27 Aprilie. Ieri – în cadrul serbărilor centenare ale 
Lugojului – a fost şedinţa festivă a Reuniunii Femeilor. A prezidat 
Mili. Discursul ei a făcut o impresie admirabilă. Azi m-a chemat 
episcopul la el şi mi-a arătat scrisoarea adresată Nunţiului,  prin 
care cere numirea mea de prelat. Scrie elogios, arătând toată 
activitatea mea literară, de Acţiune Catolică şi la Opera 
Pontificală. În privinţa căsătoriei arată ce familie bună am, spune 
despre fiecare copil ce e şi despre Mili că e prezidentă, că ieri a 
ţinut un discurs cu o admirabilă profesiune de credinţă catolică... 

4 Mai. Atât Unirea, cât şi Unirea Poporului, sosite azi, 
au cuvinte măgulitoare despre mine: Unirea în legătură cu 
conferinţa ţinută la Cluj despre Opera Pontificală, iar Pop are 
un articol întreg, „De pe Valea Jiului”, în legătură cu sărbă-
torile petrecute acolo.   
                                                 
1 a se înţelege (fr.) (n. trad.) 
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12 Mai. Unirea publică articolul pe carre l-am trimis în 
chestiunea tineretului gardist. Cultura Creştină publică răspun-
sul la Telegraf în chestia antagonismului între cele două bise-
rici. Duminică, 10 Mai, am ţinut la serbarea centenară conferin-
ţa în şedinţa Capitlului şi  a fost reuşită. 

18 Mai. Episcopul Frenţiu trimite o ilustrată de la 
Roma, cu binecuvântarea papală. Dăianu trimite un proiect de 
răspuns Patriarhului, fiindcă acesta îi trimisese un număr din 
revista Inima lui Isus de la Aiud, cu o însemnare pe ea: „Cum 
se îndepărtează de la ritul oriental fraţii uniţi, cu care Dăianu  
atât de mult propovăduieşte unirea?” Arătându-i şi episcopului 
răspunsul, i-am comunicat observaţiile noastre. 

Sâmbătă, în 16, am fost cu avocatul Gheleşian la Arad, 
în chestiunea procesului de acolo. 

Nica a plecat azi la Bucureşti, la Tinerimea Română, în 
legătură cu premierea. 

Despre dl. avocat Delladecima din Severin primesc 
foarte mulţumitoare informaţii de la părintele Borszezowski. 

26 Mai.  Ieri am venit de la Bucureşti - Alba Iulia. La Bu-
cureşti am plecat joi, în 21, sosind acolo vineri. Am stat la 
arhiepiscopul Cisar, am avut de aranjat chestiunea cooperativei, 
pe la Ministerul Cultelor chestii diecezane ş.a. Era vorba să se ţină 
şi Congresul Ligii Antirevizioniste, dar acela s-a amânat. 

Am avut ocazia să cunosc pe Gigi, aleasa lui Lici, luând 
vineri seara masa împreună. Chiar atunci fusese şi tatăl ei la Bu-
cureşti, făcând cunoştinţă cu Lici şi cu Nica, dusă cu şcoala la 
serbările de premiere ale Tinerimei Române. Lici şi-a găsit un su-
flet ales, lucru ce mă mulţumeşte pe deplin, nepunând el preţ de-
cât pe partea morală-intelectuală. Restul se va vedea, sperăm că 
va fi bine. 

De la Zombory am aflat lucruri interesante în chestiunea 
numirii episcopului Vorbuchner1 la Alba Iulia. S-a făcut fără ca 
membrii guvernului şi consiliul de miniştri să o ştie. Este fiul 
                                                 
1 Adolf Vorbuchner, în anul 1936 episcop coadjutor de Alba Iulia. 
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sufletesc al lui Majláth, despre care acum câţiva ani Majláth a 
spus clerului la exerciţiile spirituale din Ciuc-Şimleu: „Să vă 
rugaţi lui Dumnezeu să ajung încă în viaţă ca acest fiu al meu să-
mi fie ajutor şi urmaş.” Făcea parte totuşi din garnitura a doua, în 
prima fiind oameni care, pe faţă, au făcut politică naţională-ma-
ghiară. Scheffler, Macali şi nu mai ştiu care. Era anume contem-
plat că dacă nu se poate cu cei din garnitura întâi, să se recurgă la 
cei din a doua, cărora le fusese impus să fie loiali, să nu se expună 
deloc politiceşte. Totuşi chestiunea s-a aranjat, aşa că a fost însuşi 
Gömbös la Roma, apoi s-a dat Nunţiului Papal de la Bucureşti să-
l scoată cu orice preţ. Acesta a mers mai întâi la Lapedatu, care 
era bolnav, în concediu acasă şi i-a spus că problema fiind foarte 
delicată îi cere să-şi dea avizul fără să se poată amesteca alţii, 
fiindcă nici Valer Pop nu ştie. Auzind Lapedatu de Valer Pop, în 
ciuda acestuia a semnat imediat favorabil. La Cisar, care acum 
câţiva ani îl refuzase pe Vorbuchner pe motivul că din principiu 
nu poate admite om propus de Majláth, a reuşit Nunţiul prin faptul 
că împotriva lui Cisar sunt denunţuri la Roma (lipsă de autoritate, 
dezagregare materială, seminarul compromis: boli sexuale între 
clericii anului ultim, din preoţii hirotoniţi anul trecut, patru sunt 
suspendaţi, parohul catedralei a apostatat trecând la ortodocşi!). 

În realitate se spune că Vorbuchner nu e un om rău, e 
foarte comod, gras (120 kg), omnis pinguis bonus1.  Depinde 
de cum îl vor lua în stăpânire ungurii... 

Am fost şi pe la Nunţiu, prezentându-i revista Misiona-
rul2, pe care am scos-o acum.  Este foarte mulţumit de opera 
noastră, mi-a spus secretarul că a scris bine şi la Roma. În privinţa 
numirii mitropolitului nu am putut afla nimic, decât că se aşteaptă 
să se întâmple în orice moment. Mi se pare totuşi că trebuie 
aranjate amănuntele legate de condiţiile puse lui Nicolescu ca 

                                                 
1 tot ce-i gras e bun (lat.) (n. trad.) 
2 Organ al Operei pentru propagarea credinţei, publicaţie a Bisericii Greco-
Catolice din Lugoj, apărută din iniţativa canonicului Nicolae Brînzeu (1936 
– 1941). 
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viitor mitropolit (vezi 26 Martie). De fapt, după sfatul meu, 
episcopul a fost la Valer Pop şi la Rege. Ce condiţii s-au impus în 
mod concret nu am putut afla nici de la Zombory, care şi-a asumat 
un rol de mijlocitor. Am văzut însă un foarte bun memoriu făcut 
de el către Vodă în cauza Blajului. În rest, am aflat că Zombory 
stă rău cu Cisar, deoarece a dat la Universul datele publicate de 
Cisar împotriva lui Vorbuchner. 

Am văzut pe Macaveiu şi pe Dumitru Manu, cu care am 
stat mai mult de vorbă. Macaveiu ar fi bun de vlădică la Lugoj. 
Despre acest lucru l-am convins şi pe Nicolescu, care în timpul 
din urmă nu-l mai suţine pe Bălan la locul prim1. Pe acesta l-
am recomandat de arhiereu la Blaj. Totuşi, nu ştii ce poate 
surveni până în cele din urmă! 

La masa dată de Cisar s-a vorbit că Titulescu primeşte pa-
rale şi de la soviete. Mai multă omenie are la Bucureşti Ostrov-
ski2, ministrul sovietelor. Părintele Manu îmi spunea că bugetul 
personal al lui Titulescu e de 200 de milioane pe an. După regi-
mul nefericit al lui Iorga-Argetoianu, când a venit Vaida la putere 
şi erau funcţionarii neplătiţi, într-o mizerie generală, Titulescu nu 
a vrut să plece în străinătate până nu i-au făcut rost de 10 
milioane! În zadar l-a capacitat Vaida, iar când umblau ai noştri 
după împrumuturi, li s-a spus: „O ţară al cărui ministru de Externe 
poate cheltui atâta, nu are nevoie să fie ajutată!” Se zice că la 
mesele pe care le dă aduce flori cu vagoanele! 

29 Mai. Azi a venit episcopul de la Bucureşti. Spune că 
Nunţiul, pentru a lua iniţiativa distingerii mele, a scris cardina-
lului Salotti3, ca acela să ceară numirea mea de prelat! Mare 
fariseism! Vasăzică, pentru puţinul ce l-am făcut într-un an la 
Opera Pontificală şi nu pentru ce am lucrat timp de 28 de ani în 
Biserică, să se facă distincţia mea – dacă se va face! Asta nu-
mai din motivul că sunt căsătorit! Îmi vine să nu o mai pri-

                                                 
1 Se referă la viitorul episcop de Lugoj, Ioan Bălan. 
2 Mihail Ostrovski, şeful misiunii diplomatice sovietice din România. 
3 Carlo Salotti (1870 – 1947), cardinal, prefect al Congregaţiei riturilor. 
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mesc! Sper însă că nici nu voi avea ce primi. Ce valoare are o 
distincţie care i s-a dat şi unui Iuga, consilier la Legaţia din Ro-
ma, abia la 3 ani de preoţie, fără nici o activitate! 

Nunţiul Valeri e numit la Paris. Aşa deodată, ca să-i dea 
satisfacţie guvernului român, care a cerut transferarea din 
cauza conflictului pe tema Mitropoliei. Pe de altă parte, vor să-l 
remunereze cu succes în cauza Blajului (spunea Manu că Rege-
le i-a declarat cuiva: „La numirea lui Hossu s-a opus Nun-
ţiul!”), cât şi mai ales pentru succesul în cauza lui Dolfi Vor-
buchner! Pot spune că a fost un mare Caiafă. 

2 Iunie. Alaltăieri, în prima zi de Rusalii, episcopul m-a 
luat după Vecernie la plimbare înainte de a intra la rugă şi mi-a 
comunicat primirea unei scrisori de la Nunţiu în care acesta – 
cu referire la cele ce am vorbit împreună – îl întreabă dacă 
Hossu şi Cheţan nu au fost cumva văduvi atunci când au fost 
numiţi prelaţi. Am constatat că, pe lângă ei, au mai fost şi alţi 
prelaţi căsătoriţi, Madincea1 de pildă. Se vede, spune 
Nicolescu, că tot Nunţiul vrea să facă propunerea. 

Aseară am avut o reprezentaţie a cercetaşelor la teatru, 
Nica a fost Zâna Zânelor. Ziarele au publicat un reportaj despre 
o serbare la Strasbourg, la care Pius a ţinut un discurs ca preşe-
dintele Societăţii studenţeşti române „Nicolae Iorga”, comemo-
rând eroii români morţi în Alsacia. 

5 Iunie. Nica a plecat alaltăseară la Bucureşti pentru 8 
Iunie. Eu ieri am fost la Timişoara, unde l-am înmormântat pe 
Dr. Eugen Imbuzeanu. La mormânt a vorbit şi fostul rector al 
Politehnicii, ing. V. Blăşianu2, în numele colegilor de la baca-
laureat (Blaj, 1895), care au fost eliminaţi din cauza unei in-
scripţii puse pe tabloul fotografic al bacalaureaţilor. Cu această 

                                                 
1 Este vorba de fostul paroh şi protopop al Oraviţei, Ioan Madincea, numit 
canonic în anul 1876. 
2 Victor Blaşian, inginer, absolvent al Academiei superioare de mine din 
Schemnitz, decan al Secţiei de mine al Politehnicii din Timişoara, ulterior 
rector. 



 219

ocazie, domnul Blăşianu ne-a povestit că în 1919 a tratat la Bu-
dapesta cu Ulmann, directorul minelor din Lupeni, pe care 
statul le putea lua cu 4 milioane de coroane cu Salgó-Tarján cu 
tot. Venind acasă, Consiliul Dirigent a scris un raport la 
guvernul din Bucureşti, iar acesta nu a făcut nimic. În schimb 
au luat ei minele de la Salgó-Tarján, formând societatea „Petro-
şani”, cu 34 de milioane de franci elveţieni. Pe Chiroiu, direc-
torul de la Salgó-Tarján, când s-a reîntors de la Bucureşti, re 
bene gesta1,  l-au dus ungurii pe braţe de la gară acasă. 

15 Iunie. Ieri am fost cu Mili cu tot la Găvojdia, fiind 
Adunarea generală a Astrei. Am ţinut conferinţa despre de-
popularea Banatului. 

Aud că alaltăseară a sosit aici Dr. Bălan şi ieri dimineaţă a 
plecat. Să fi adus vreun mesaj episcopului? I-am spus că, dacă 
pleacă Nunţiul de la Bucureşti înainte de numire, nu e bine. 
Acum, mergând Băcău la Bucureşti în cauza statelor, a telefonat 
că Nunţiul chiar pleacă. L-am făcut atent pe Nicolescu şi la aceea 
ca nu cumva să fi stricat Frenţiu ceva pe la Roma. El, Nicolescu, 
mi-a replicat: „Georgescu2 i-a spus lui Teglaş că acolo, la Roma, 
nu ştiu ce monsegniori ar fi zis: îl cunoaştem noi pe Nicolescu!...” 

Văd că e rău dispus. Poate numai din cauza procesului 
de la Arad, care se încurcă iarăşi cu avocatul Kallo. Pe 17 tre-
buie să fie acolo la dezbatere. 

17 Iunie. Azi am fost la Arad la dezbatere în procesul 
bisericii cu avocatul Iancu. Tot din vina episcopului, care i-a 
subscris un act de onorar prea exagerat, necunoscut de comite-
tul parohial. 

De la Frenţiu primesc o scrisoare interesantă, în care se 
plânge că l-au denunţat la Roma că ar prăda banii bisericii. În 

                                                 
1 toate întâmplându-se cu bine (lat.) (n. trad.) 
2 Ioan Georgescu (1889 - 1968 ), dr. în teologie, profesor  la Blaj şi la 
Academia teologică din Oradea, canonic în episcopia de Oradea, autor a 
numeroase lucrări despre istoria Bisericii şi despre personalităţi laice şi 
ecleziastice. A fost arestat în perioada 1961 – 1964. 
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legătură cu distincţia la care am fost propus, spune că acum 
vreo 10 ani a fost dat un ordin să nu se mai propună căsătoriţi 
pentru distincţie papală. De aceea, la o propunere a lui, nu a 
primit niciun răspuns 

Dăianu îmi trimite o scrisoare a patriarhului Miron, prin 
care acesta refuză tratativele cu episcopii noştri pe motivul că 
Roma ar cere să ne facem papistaşi. 

19 Iunie. Azi a trecut pe aici Nunţiul Valeri, mergând 
spre Paris la noul post. Am mers cu toţii la gară, cu un buchet 
de flori, la acceleratul de dimineaţă, episcopul fiind gata să-l 
însoţească la Timişoara. Trenul a oprit, avea în faţă un vagon-
salon unde suntem îndrumaţi la înaltul prelat. Când se deschide 
vagonul şi suie episcopul, i se spune că Excelenţa Sa mai doar-
me. Când pleacă trenul, ne salută Nunţiul din ultimul vagon! 
Primul vagon era al Patriarhului. S-a avizat gara Recaş ca să-l 
treacă pe episcop dincolo. Noroc că dormea Patriarhul, altfel 
era penibil! 

20 Iunie. Rusu îmi scrie că s-ar putea alege şi un vicar 
capitular căsătorit. Lulu telegrafiază de la Cluj că e licenţiat în 
Drept. Deci: dublă licenţă. Har Domnului că a reuşit! 

21 Iunie. De dimineaţă primesc o scrisoare de la Forul 
Nou din Bucureşti să trimit un articol despre noul Mitropolit cu 
fotografia lui Nicolescu. Eram sigur că numirea s-a anunţat 
oficial, de aceea am vorbit cu prepozitul şi cu canonicii să mer-
gem să-l felicităm. Dar, vorbind cu episcopul, mi-a spus că şi el 
a primit de la Farul o telegramă de felicitare şi le-a telegrafiat 
să nu publice nimic, căci numirea nu e făcută încă. Discutând 
cu el, aflu că şi Valer Pop l-a rugat să nu facă reclamă numirii. 
În schimb Rusu îmi scrie în glumă: „Te pomeneşti că nici nu va 
fi nevoie să alegem vicar capitular...” Curioasă situaţie! 

24 Iunie. Episcopul a fost chemat prin telefon la primul-
ministru1. I-a comunicat că guvernul s-a fixat asupra lui ca mi-
tropolit. Pe aceeaşi zi a fost chemat şi Hossu, căruia i s-a pus în 
                                                 
1 Gheorghe Tătărăscu. 
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vedere cine va fi noul mitropolit. S-au întâlnit apoi la Nunţiatură 
şi s-au pupat. Li s-a sugerat să-şi ceară audienţă şi la Palat. 
Nicolescu a cerut-o în aceeaşi zi când i se va acorda şi lui Hossu. 

2 Iulie. În zilele de 28-29 Iunie am fost la Oraviţa, unde 
a avut loc Congresul diecezan al Agru-lui. A reuşit foarte 
frumos, fiindcă Dr. Bolboca a depus toate insistenţele. Au luat 
parte şi ortodocşii: Prota, preoţi, For-ul. Episcopul a fost în vi-
zită la bisericile ortodoxe, fiind primit cu crucea şi Evanghelia. 

La Oraviţa a venit o telegramă că episcopul este aştep-
tat pe 30 după-amiază la Palat. A plecat de acolo cu maşina la 
Băile Herculane, de unde a luat acceleratul de noapte. Noi am 
rămas, făcând a doua zi o excursie la Anina şi în jur, împreună 
cu Ienea, doamna Vicaş şi domnişoara Muntean. 

Ieri s-a întors episcopul acasă. Întâmplător a fost pe aici 
şi Monsegniorul Iuga de la Roma, în treacăt (cu ceva acte?!), 
spre Bucureşti. Spunea că s-a obţinut la Roma, pe lângă 
biserică, şi un palat.  

Am aflat de la episcop că a fost primit foarte afabil de 
către Rege, a stat o jumătate de oră, i-a promis că vine la Blaj 
la Congresul Astrei şi vor da bani ca să termine înainte palatul 
cultural. 

Tătărăscu i-a pus în vedere că la guvern urmează 
Vaida-Goga, să se pună bine cu ei. A fost la Tilea1 în audienţă, 
iar lui Goga, care a fost călătorit, i-a lăsat un bilet. Acum a fost 
la Vaida. Acesta i-a spus că de fapt el a intervenit la Vodă, 
fiindcă adversarii au exploatat în sens politic, împotriva lui, vo-
turile obţinute de Nicolescu. Dar personal nu are nimic contra 
lui. Nu va merge acum la instalare, dar îl va vizita mai târziu 
şi-i va da tot concursul. 

                                                 
1 Viorel Virgil Tilea (1896 – 1972), scriitor, jurnalist şi diplomat, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Londra (1938 – 1940). 
După ruperea relaţiilor între România şi Marea Britanie a rămas în Anglia şi 
a încercat să organizeze emigraţia românească în timpul celui de al doilea 
război mondial. 
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În legătură cu prelatura mea, am aflat de la Nunţiatură 
că s-a făcut un raport la Roma şi de acolo a venit răspuns că, 
deşi sunt anumite dificultăţi datorită faptului că sunt căsătorit, 
totuşi, având în vedere gravitatea motivelor, se va căuta 
posibilitatea să se satisfacă propunerea. Lulu abia azi dacă vine 
acasă de la Cluj. Nica a terminat şcoala cu locul întâi în clasă. 

4 Iulie. Aseară am primit telegramă de la Lici să 
intervenim la protopopul Radu din Deva ca să-i scoată un 
certificat militar pentru paşaport pentru că în 11 Iunie pleacă în 
Franţa. Se vede că a primit bursa de la Institutul Francez, aşa 
cum îi fusese promis deja de anul trecut. 

Lulu îmi trimite răspuns la telegrama prin care mă 
interesam de ce nu vine de la Cluj: reţinut pentru bursă până în 
10 Iulie! Se vede că s-a învârtit şi el! 

6 Iulie. Aseară a sosit Lulu. A stat la Cluj în interesul 
unei burse la Varşovia. Dar sunt alţii mai puternici. Nici nu l-aş 
fi lăsat bucuros. Încolo e bine, har Domnului. 

9 Iulie. România Nouă, organ al maniştilor de la Cluj, a 
descoperit că, deodată cu numirea mtropolitului Nicolescu, s-ar 
numi şi Tăutu în calitate de co-adjutor. A început campania. 
Azi publică o telegramă a lui Macaveiu prin care îi cere să 
înceteze, fiindcă a cerut „reexaminarea cazului”. Se vede că 
aranjamentul prin care s-a hotărât agrearea numirii lui 
Nicolescu (vezi 26 martie) a ieşit prost: trebuia să-l numească 
pe el mai întâi, apoi să-i dea vicar. Oricum, cauza e compro-
misă. Îmi închipui ce mutră va fi făcând Nicolescu la Tulgheş, 
citindu-le acestea. Nu-l invidiez. Dar constat perfidia celor de 
la România Nouă, după ce scrisese odată Zachi Boilă1 că, dacă 
e ales Nicolescu mitropolit,  
Ziurel îi va fi vicar! 

12 Iulie. Azi a trecut Lici pe aici cu simplonul în drum 
spre Franţa. Are o lună curs la Dijon, pe spesele statului 

                                                 
1 Zaharia Boilă (1892 -1976), jurist şi ziarist, director al ziarului”România 
Nouă”, oficios al P.N.Ţ. Aresta de mai multe ori între anii 1947 – 1963. 
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francez, dar trece şi prin Veneţia, Milano, Paris. Toate acestea 
(drumul, paşaportul, întreţinerea) reclamă vreo 16.000 din 
partea lui. Totuşi e bine că s-a dus, barem vede şi el străină-
tatea. L-am aşteptat cu toţii la gară, ducându-i mâncare şi bău-
tură pentru drum, dar nu a primit nimic. 

14 Iulie. Ieri cu simplonul de după-amiază a plecat Mili 
cu Nica la mare, la Budachi în Basarabia (gara Cetatea Albă). 
Lungă cale, mai ales de la Bucureşti încolo, având să meargă 
peste Galaţi, tot cu tren personal. 

16 Iulie. Ieri i-am avut ca oaspeţi pe Grozescu cu Turi 
şi copilul, de la Zorlenţ, şi Tensi de la Paroşeni. Azi am avut pe 
Nistor cu doamna, de la Mintia. A venit şi Lulu cu Ijachi de la 
Bucureşti. A fost şi el închis cu ocazia ultimelor tulburări de la 
Dimineaţa,  fiind deţinut cu comuniştii. Spune că stătea singur 
la Cercul Militar, l-au înhăţat şi l-au dus la poliţie. Acolo l-au 
bătut îngrozitor, cu vergi de bici, au şi cismă spaniolă... La 
Jilava i-au ţinut 20 de zile în pivniţe, fără aer, fără a-i scoate 
afară, fără a putea vorbi. În schimb gardiştii închişi – spune el – 
primeau mâncare de la maior şi jucau foltbal în curte. O 
studentă româncă a fost bătută atât de crunt încât ieri ar fi 
murit. La poliţie un ofiţer le-a cerut câte 1000 de lei ca să-i lase 
liberi. Şi alte grozăvenii din astea. De fapt, să ferească Dumne-
zeu de corupţia ce este la noi în poliţie! 

În Cultura Creştină a apărut continuarea articolului 
meu, după ce săptămânile trecute au apărut cei cu Unirea de la 
Lugoj, în Unirea Poporului, Acţiunea şi Răsunetul.  

8 August. Alaltăseară am sosit din concediul făcut la 
Vulcan. Am plecat sâmbătă 18 Iulie cu Lulu la Bârzava, unde în 
19 am făcut sfinţirea clopotelor. Seara a fost o petrecere la care 
Lulu a stat până dimineaţa. În 20 a fost Sf. Ilie, am stat tot acolo. 
În ambele zile ne-am dus în excursie la pădure, cu vagonete, 
graţie admirabilului domn inspector silvic Cota, acest mare 
binefăcător al bisericii noastre şi unit înfocat (fost băiat de casă al 
fratelui episcop Rusu!), oropsit de ortodocşi din cauza aceasta! 
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În 21 Iulie am plecat de acolo la Vulcan, cu un picior de 
ţap, pe care domnul Cota, împreună cu Niculiţă Precup (fiul 
inspectorului general Victor Precup) a avur grijă să-l împuşte 
dis-de-dimineaţă. Sosind marţi la Vulcan, am primit scrisori de 
la Mili şi Nica, care au mers nu la Budachi, ci la Burnas, tot în 
jurul Cetăţii Albe. Am stat până lunea următoare pe la Vulcan, 
vizitând dealurile de pe aici, apoi Paroşenii şi Lupenii. A venit 
la noi fratele Hangea de la Petrila şi ne-a invitat la o excursie. 
În 21 am mers la el, în 22 am plecat la Parâng, unde am stat la 
casa de adăpost până în ziua următoare. Ne-am sculat la 4 
dimineaţa şi am luat-o la deal, pe la 11 am fost pe Vârful 
Mândra (2529 m), de acolo am executat un plan îndrăzneţ: am 
coborât direct la lacuri (ne-am şi scăldat), apoi am luat-o la 
vale şi am coborât pe Valea Jieţului până acasă. Seara la 9 am 
sosit la casa de adăpost de la Hiveni, obosiţi şi plini de apă, 
căci a plouat niţel. A doua zi, joi, am coborât la vale. Cale 
minunată, vreo 6 ore prin pădure de brad, dar până am ajuns la 
potecă în pădure a fost greu prin iarba mare şi prin crengi, de 
ne-am umplut tot de apă. 

Sosind la Petrila, am găsit pe preoteasa cu un copil mic, 
venit înainte de vreme. L-am botezat, fiind eu şi naş. Vineri 
dimineaţa ne-am reîntors la Vulcan, Ioniţă Pop a luat pe Lulu la 
Câmp. Eu duminică am mers la Petrila înapoi, fiindcă oamenii 
s-au pregătit cu corul de o liturghie solemnă, apoi de o excursie 
la pădure. Ambele s-au făcut şi excursia, la care s-au luat 5 
fotografii, a reuşit admirabil. Luni, în 3 August, am revenit la 
Vulcan, unde am stat până miercuri, apoi am plecat la 
Hunedoara ca pe 6 să fiu la Plosca. În aceeaşi zi seara am sosit 
la Lugoj, unde am aflat toate bine. 

Atâta concediu am avut vara aceasta! Îmi pare bine de 
excursia pe care am făcut-o şi doresc să o mai fac, dar să merg 
de la Mândra în altă parte, spre Coasta lui Rus şi spre Lotru. 
Dacă nu era chestiunea cu naşterea de la Petrila, mergeam şi pe 
Auşel – Vârful lui Petru. 
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16 August. Duminică, în 9 seara, am plecat la Bucureşti 
pentru a mai vedea de una-alta şi pentru a aştepta pe Mili cu Nica 
de la mare ca să venim împreună acasă. Ispravă nu am prea făcut, 
decât în ceva chestii diecezane. La Dr. Angelescu am cerut o sub-
venţie pentru Catehetica, de la Cassa Şcoalelor. Mi-a propmis şi a 
zis să las petiţia acolo. Pentru Lulu m-am interesat de un post pe 
care-l solicita el, dar s-a desfiinţat. Cu Valer Pop am vorbit în 
chestiunea de la Iaşi, unde e vorba să ajungă la mitropolitul orto-
dox un vicar din cei ce ne simpatizează. De la răposatul A. Gabor 
a rămas o întreagă listă cu subscrieri de clerici şi călugări orto-
docşi care sunt declaraţi ca aderenţi ai Romei şi i-au dat dreptul să 
facă uz de subscrierile lor când va găsi de bine! Pe mine m-a ini-
ţiat în această chestiune domnişoara Victoria Stoica, sora lui Io-
niţă Pop, una din ferventele noastre unite de la Iaşi, care a căutat 
anume să mă vadă. Valer Pop a îmbrăţişat chestiunea cu toată căl-
dura şi mi-a promis că va lucra prin Inculeţ, în interesul lui Cio-
pron1.    

Am mai aflat de la Valer Pop că întreaga campanie pe 
tema coadjutorului de la Blaj a fost pusă în mod necinstit, fiindcă 
niciodată nu a fost vorba ca numirea să se facă simultan. Mai clar 
m-a edificat asupra lucrului P.S. Nicolescu, pe care l-am aflat la 
Nunţiatură, venind de la Tulgheş către casă. Ideea a fost a Sf. 
Scaun (fireşte: lui aşa i s-a prezentat!), episcopatul nostru dorind 
demult să aibă şi Mitropolia noastră un vicar cum au cele 
ortodoxe, chiar şi episcopiile. Când le-a spus blăjenilor că se va 
avea un arhiereu, aceia au zis: „Foarte bine, barem vei putea să te 
mişti mai uşor în secuime, în Vechiul Regat...” Numai după ce au 
auzit de Tăutu, s-au răsculat. La combinaţia cu Tăutu s-a ajuns 
prin aceea că Sf. Scaun nu numeşte mai nou ca episcopi decât pe 
cei ce lucrează la Acţiunea Catolică. Tăutu a lucrat aci! E şi 
natural ca ajutorul să fie mai tânăr decât şeful lui! Dar nu va fi şi 

                                                 
1 Partenie Ciopron (1896 – 1980), dr. în teologie, ieromonah al Catedralei 
Mitropolitane din Iaşi, viitor episcop al Armatei cu sediul la Alba Iulia 
(1937 -1948) şi viitor episcop de Roman şi Huşi. 
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vicar, iar numirea nu se face simultan cu a mitropolitului, doar lui 
trebuie să i se facă procesul canonic şi atunci oricine îşi va putea 
spune obiecţiunile! Le-a spus Nicolescu toate acestea şi episco-
pilor în conferinţa de la Stâna de Vale. Toţi au tăcut. Doar Frenţiu 
l-a făcut pe Tăutu canonic, mai nou l-a propus de prelat. Hossu l-a 
propus candidat pentru Lugoj. Singur Rusu îi bagă vină, că în 
revista Agru ar fi scris că punctul de vedere al lui Valer Pop în 
chestiunea avortului ar fi fost conform cu doctrina catolică! Vaida 
l-a întrebat pe Nicolescu de ce nu ia de arhiereu pe Neda. Acest 
Neda, pe lângă păcatele de la Isgar, are altele la Blaj, ba sora 
Febronia s-a plâns că a început şi cu o călugăriţă de la Geoagiu! 
Blăjenii s-au dat de gol atunci când în memoriul lor – după alte 
inexactităţi – au spus că sunt la ei atâţia preoţi, de ce să fie 
coadjutorul din altă dieceză?... 

Cu numirea de mitropolit a fost aşa că, după ce 
guvernul printr-o scrisoare a lui Titulescu şi-a dat agrementul, 
Sf. Scaun a răspuns că doreşte să se înlocuiască cuvântul 
„agrement” printr-o declaraţie cum că guvernul, în sensul 
articolului respectiv din Concordat, nu are nici o obiecţiune din 
punct de vedere politic. Această scrisoare a plecat în 12 August 
şi de atunci se aşteaptă zilnic numirea pe care guvernul a cerut-
o să fie înainte de 12 Septembrie, căci atunci e Congresul 
Astrei la Blaj, unde va veni şi Regele. 

Sensi, secretarul (şi girantul) Nunţiaturii, acuză pe blă-
jeni că, necutezând să atace direct Sf. Scaun, atacă guvernul, 
dar de fapt atacă indirect Sf. Scaun. Am mai vorbit cu Sensi şi 
în chestiunea Operei Pontificale şi a apelului pentru ziua mi-
sionară.  

Georgescu mi-a povestit despre ruşinea care ne-a ajuns cu 
expoziţia presei la Roma. Cu aranjarea ei a fost însărcinat din 
partea Episcopatului părintele Tăutu. S-a adunat material frumos, 
mai ales de la Blaj, doar şi eu am cheltuit vreo 1.500 lei! 
Materialul adunat l-a încredinţat Tăutu lui Chişiu (vicerectorul 
seminarului român de la Roma), să-l ducă cu el când a fost la 
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Paşti acasă. Acesta a dus lada cu sine şi, neştiind ce să facă cu ea, 
a dat-o Congregaţiei. Fiecare ţară a primit câte o sală în raport cu 
mărimea ţării, noi am primit o sală vastă. Fiecare ţară a avut 
oameni care au aranjat sala artistic. La noi nefiind nimeni, 
Congregaţia i-a încredinţat lui Korolovski expoziţia românească. 
Acesta, nefiindu-ne prieten, nu a depus nici o solicitudine. În 
seara din urmă a mers şi a agăţat ceva de pereţi, cam până la 1-5 
m, restul a rămas gol şi materialul pe jos. Peste noapte au venit 
oamenii cu mătura şi, din ordinul Contelui Della Torre odată 
trecând pe acolo, ar fi spus cu dispreţ: „Poftim, încă un 8 Iulie!” – 
aluzie la dezastrul de la Cotroceni, întâmplat în faţa Regelui! 

Nici cheltuielile cu transportul materialului de expoziţie 
nu voieşte Tăutu să le plătească, deşi a primit prin Valer Pop 
100.000 lei de la Externe. Dar Tăutu vrea să se despăgubească 
pentru afirmativul deficit ce l-ar avea la pelerinajul de la Roma 
din cauză că s-a greşit şi a dat hârtii de 500, în loc de 100 de 
lire! Slabă treabă! 

La Bucureşti am stat la arhiepiscopia catolică, unde am 
văzut mai ales pe Durkawitsch. Dintre cei de la Farul Nou a 
fost la mine tânărul Mihalca, cu frumoase idei relativ la 
cotidian. E responsabil la presă, dar deocamdată nu vrea coti-
dian. Agru de la Oradea a făcut un proiect – trimis şi mie – 
asupra scoaterii cotidianului încă în toamna aceasta! 

Ieri am fost la Radna, după ce am venit de la Bucureşti 
cu Mili şi cu Nica, sosite de la Burnas, unde au petrecut bine. 

22 August. În zilele de 17-21 am avut exerciţiile spiri-
tuale ale clerului. Ele au fost ţinute de părintele Dr. Cosma 
Avram, spiritual la Cluj, un cleric de nădejde. 

Păclişanu – marele Mefisto – îi trimite episcopului o 
scrisoare mai lungă prin care îi face imputarea că a primit aran-
jamentul cu coadjutorul, că a trădat Biserica, că mai bine să fie 
episcop liber la Lugoj decât sub tutelă mitropolit la Blaj! 
Episcopul nu o să-i răspundă altceva decât că „faptele te vor 
desminţi!” 
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În schimb Valer Pop, căruia episcopul îi scrisese în ches-
tiunea declaraţiilor lui Tăutu, îi scrie comunicându-i că a reuşit să 
înlăture toate dificultăţile ce erau în cale – lucru cunoscut de la 
Nunţiatură, despre care am scris mai sus. În legătură cu aceste 
dificultăţi, Frenţiu a spus în conferinţa de la Stâna de Vale că 
acum e pierdut însuşi fondul şi Nicolescu să se împace că nu va fi 
mitropolit. Acum e timpul să se înfiinţeze o mitropolie la Bucu-
reşti, rămânând la Blaj simplă episcopie, iar la Oradea a doua 
mitropolie. 

Tăutu a comis o imprudenţă cu declaraţiile publicate în 
Naţiunea română, organul liberalilor de la Cluj, dând prilej 
Unirii să se agaţe de el ţigăneşte! 

Azi în Consistor ne-a spus episcopul că nici vorbă nu e 
de bursele de care se vorbea că statul român le-ar fi dat 
seminarului român de la Roma. P.S. Sa a vorbit cu Regele, care 
nu ştia nimic. În schimb acesta vorbea de deschiderea unei 
facultăţi de Teologie la Cluj! 

În 18 seara a sosit Lici din Franţa. A luat o diplomă 
frumoasă la Dijon, a văzut Veneţia, Milano şi Paris, a fost la 
Geneva şi la Strasbourg, unde a petrecut bine cu Pius şi de 
unde ne-a scris! 

Într-aceea s-a deschis capela noastră la Pecica, de unde 
chiar zilele trecute mi s-a trimis vorbă să nu merg pe acolo că 
sunt în stare să facă un atentat împotriva mea. Aşa mi-a spus-o, 
cu multă bunăvoinţă, dascălul Romulus Roman!  

Am reuşit să încheiem şi o altă afacere: vânzarea casei 
„Mânzul de aur”, proprietatea doamnei Milutinovici şi a 
copiilor ei la Timişoara! Bine că se termină şi această afacere! 
Administrarea casei mi-a dat mult de lucru! 

29 August. Alaltăieri au fost aici patru teologi de la 
Köln, studenţi la universitatea din Bonn. Vizitând Lugojul şi 
episcopia, P.S. Sa m-a pus să-i călăuzesc. Am aflat de la ei că 
sunt în legătură cu prof. Wühr de la München, căruia chiar în 
ziua precedentă îi făcusem o scrisoare în numele episcopului. 
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Ei se interesează de mine, ţin „săptămâna Unirii”. Ieri au fost la 
noi, la catedrală, s-au cuminecat. Se numesc Anton Schwet şi 
Peter Iansen, ambii din Köln (An der Münze 16 şi Humbold-
strasse 32). 

Ieri a sosit aici iezuitul Hermann, directorul Institutului 
Oriental din Roma. Episcopul m-a pus să-l călăuzesc la cate-
drală, dându-mi prilej să-i expun toată situaţia din biserica 
noastră, cum spunea că i-a expus-o şi el. I-am şi spus-o. Am 
fost împreună şi la cină, iar azi i-am mai făcut o vizită. Se vede, 
iezuitul – un om foarte simpatic – caută să se informeze asupra 
stărilor de la noi. A fost la Blaj, Bucureşti şi Iaşi, iar de aici 
merge la Alba Iulia, Cluj, Baia Mare şi Oradea. 

2 Septembrie. Alaltăieri, fiind la Timişoara în cauza 
„Mânzului de aur”, Roth a avut ideea să cheme acolo pe Groza 
şi pe Tökés, fiind de faţă şi Deutsch. Am petrecut ziua aceea 
toţi cinci, răscolind vechi amintiri şi discutând politica de 
dreapta şi de stânga. Acelaşi lucru l-am făcut şi ieri, toţi venind 
la mine. Am constatat că Groza, cu toate că ţine cu stânga 
(anticapitalist), e naţional şi creştin. Tökés detto, în felul său. 
Otto e comunist convins, e aconfesional, dar nu e ostil religiei. 
Toţi îşi închipuie însă că nu e departe vremea când vom putea 
lucra împreună şi când ideile noastre vor salva ţara şi neamul. 

Azi, mergând la Episcopie, aflu că în Osservatore Roma-
no din 30 August (care nu a sosit încă la noi) a apărut numirea lui 
Nicolescu ca mitropolit şi a lui Bălan ca episcop la Lugoj. 
Episcopul primeşte deja felicitări de la Roma şi din Italia. Am 
căutat să-l văd. Mi-a spus că mâine seară merge la Bucureşti, fiind 
chemat de Sensi (secretarul şi girantul Nunţiaturii), apoi săptă-
mâna viitoare sau după ce îşi va face instalarea la Blaj, vine şi 
predă. Pe timpul absenţei mă pune pe mine pro-vicar. Am vorbit 
şi de alegerea mea ca vicar capitular, spunea că îl va pregăti pe 
Sensi. Dar – am declarat-o şi lui Muntean – care insistă în această 
direcţie (să nu mai fie Marianescu vicar general), – că de la vii-
torul episcop nu primesc să fiu vicar, decât dacă o cere Capitlul. 
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Duminică seara (3 August) a fost la mine Macaveiu. 
Spunea că numirea mitropolitului e iminentă. Acum înţeleg de 
ce era aşa de abătut. 

8 Septembrie. Punându-se pe 8 Septembrie sfinţitrea 
bisericii din Târgu Mureş, la care a fost invitat episcopul 
înainte de a-i veni numirea de mitropolit, am convenit că în 6 
Septembrie să facă sfinţirea noii biserici din Mintia (lângă De-
va), făcută de părintele Nistor. Dar, venindu-i numirea, s-a dus 
la Bucureşti şi ne-a lăsat pe noi să mergem (eu cu Muntean), 
împreună cu Corul „Lyra”. La insistenţa celor de la Mintia, au 
venit şi Mili cu Nica şi Lulu. Am petrecut foarte bine. 

De la Mintia, duminică seara, eu cu Muntean, Raţiu şi 
episcopul Radu am mers la Blaj să salutăm pe noul episcop. 
Ne-a aşteptat cu cină, s-a bucurat foarte mult. Ieri dimineaţă am 
venit înapoi. 

16 Septembrie. Duminică, în 13 seara, ne trezim cu 
Lici şi mireasa lui. El a plecat a doua zi seara, ea a stat o 
săptămână. Am avut prilej să o cunoaştem mai de aproape, ce 
suflet admirabil e. În aceeaşi vreme a venit o telegramă de la 
Macaveiu că în 15 e jurământul Mitropolitului şi al episcopului 
de Lugoj, să meargă doi delegaţi ai Capitlului. Am fost trimis 
eu cu Muntean. Am plecat luni, în 14 dimineaţa de aici, seara 
am sosit la Sinaia, absolut nemâncaţi ( era Ziua Crucii ), am 
tras la Hotel „Caraiman”. Episcopii cu Macaveiu au venit abia 
a doua zi cu acceleratul, la hotel „Palace”. Noi de dimineaţă am 
vizitat oraşul şi mânăstirea. La Palatul Peleş, la ceremonia 
jurământului au fost de faţă: Tătărăscu, prim-ministru, Valer 
Pop, preşedintele Agru-lui, ministrul Industriei şi al Comer-
ţului, Iamandi1, ministrul Cultelor, Iacob Popa, prepozit la Blaj, 

                                                 
1Victor Iamandi (1891 – 1940), avocat, profesor şi om politic. Membru al 
P.N.L., a fost în mai multe rânduri subsecretar de stat şi ministru în 
guvernele prezidate de Tătărăscu şi ulterior în guvernele din perioada 
dictaturii regale. A fost asasinat de legionari la Jilava. În momentul 
consemnării avea calitatea de ministru al Cultelor şi Artelor. 
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Victor Macaveiu, vicar capitular, V. Aftenie, protopop la 
Bucureşti, cel care a luat jurământul, părintele Barral A.A., 
care s-a făcut crâsnic pe lângă Aftenie, şi noi. Au fost vorbiri 
admirabile. La masă la Palat, fiind în aceeaşi zi şi primirea mi-
nistrului Franţei, noi nu am putut sta, numai episcopii şi Af-
tenie. Noi am luat masa pe spesele Mitropolitului, la „Palace”, 
unde au mai venit la noi şi delegaţii bisericii unite din Câm-
pina: preotul Moiniu, inginerul Codarcea şi directorul Cassei 
Cerc[uale], Mărginean. 

După-amiază am plecat de la Sinaia, invitaţi de 
episcopul Bălan, ne-am dat jos la Blaj, unde am dormit la Se-
minar, am luat masa la el şi a doua zi am venit acasă. 

Am impresia că Bălan totuşi va corespunde. Are idei 
bune. 

Pentru instalarea Mitropolitului la Blaj, în 19, am 
delegat pe Ienea. 

22 Septembrie. S-a făcut instalarea în 19 şi au avut loc 
marile serbări de la Blaj. Penibilă impresie: la instalare nu a 
luat parte nici unul dintre episcopii noştri, dar după-amiază au 
sosit toţi la serbările Astrei. Regele a vorbit bine. 

Azi după-amiază a sosit Mitropolitul iarăşi la Lugoj, 
unde stă o săptămână. Am convenit aseară să-i facem un ban-
chet, îi vom da şi un album comemorativ. În vederea acestuia 
azi am fost noi, canonicii, să ne fotografiem. Am mers apoi la 
prepozit să ţină şedinţă pentru alegerea vicarului capitular. 
Bătrânul, se vede, a simţit ceva: nu vrea să ţină şedinţă până nu 
se sfătuieşte cu mitropolitul. Muntean s-a expus mult în 
vederea alegerii cât mai neîntârziate şi e absolut pentru mine. 

Zilele acestea a venit o scrisoare confidenţială de la 
ministrul Cultelor la episcopie, în care se spune că discursul de 
la Vinţ al domnului Maniu (în care îl atacă pe Rege pentru 
Lupeasca) ar fi fost trimis preoţilor membri ai Partidului 
Naţional-Ţărănesc cu îndrumarea să-l citească de pe amvon. În 
judeţul Cluj preoţii care au încercat acest lucru ar fi fost opriţi 
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de popor să nu facă politică în biserică. Se întreba episcopia 
noastră dacă şi aici s-au observat asemenea fenomene. Am răs-
puns imediat că la noi nu s-a observat decât că, în mod clan-
destin, au circulat acele discursuri (de la Vinţ şi de la banchetul 
din Alba Iulia), dar fără publicitate. 

Prin studenţii teologi de la Köln, despre care am scris 
mai sus, am ajuns în legătură cu prof. Dr. W. Wühl de la 
München, mare unionist din Germania. El mă ţine în legătură 
cu lucrările ce se fac acolo în interesul Unirii. Mă cheamă şi pe 
mine la Săptămâna Unirii ce se va ţine primăvara viitoare la 
Niederalteich, mânăstire benedictină. 

24 Septembrie. Azi am avut şedinţa în care am fost 
ales vicar capitular. S-a verificat, deci, ceea ce demult îmi spu-
neau colegii din Capitlu, că mă vor alege pe mine. A mers cam 
greu, până când bătrânul Boroş s-a hotărât să ţină şedinţă. În 
şedinţă încă a susţinut dificultatea cu căsătoria. Noroc că eu am 
găsit Canonul 82 C.I.C.1, în care se spune că se poate dispensa 
de la Conciliul Provincial, o face înşuşi Ordinarul, care în acest 
caz e Capitlul. A fost şi împrejurarea că cei trei celibi, toţi s-au 
recuzat pe motiv de boală. Muntean s-a purtat admirabil, expu-
nându-se pentru cauză. Mitropolitul Nicolescu încă s-a bucurat 
de soluţia la care s-a ajuns. Har Domnului! 

Nu mai pomenesc cu ce atenţiune încordată aşteptau cei 
de acasă: Mili, Lulu. 

Dumnezeu mi-a dat această satisfacţie, mai ales după 
umilirile pe care le-am suferit în tinereţe la Petroşani şi Vulcan. 

30 Septembrie. Numirea, respectiv alegerea mea de 
vicar, a fost publicată în ziare, de unde luând preoţii cunoştinţă 
am primit câteva felicitări călduroase, cu deosebire de la Ioniţă, 
Alimpie, Zugrav şi episcopul Frenţiu (care totuşi nu recunoaşte 
legitimitatea alegerii unui căsătorit. I-am arătat că aici a fost o 
soluţie practică: necesitas transit legem2). 

                                                 
1 Corpus Iuris Canonici 
2 necesitatea trece dincolo de lege (lat.) (n. trad.) 
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Mitropolitul mi-a răspuns, într-un chip foarte măgulitor, 
la adresa prin care i-am anunţat alegerea mea. 

Luni, în 28, am avut ultima dezbatere la Alba Iulia în 
cauza Cibului. Peste 8 zile se pronunţă sentinţa care cred că va 
fi favorabilă. 

Mitropolitul a plecat azi după-amiază. Aseară i-am dat un 
banchet la care a fost o atmosferă foarte animată şi familiară. Eu - 
după prealabilă înţelegere, ca să-i dau tot onorul – mi-am pus 
cruce, am stat vis-à-vis de el, am ţinut primul toast, dându-i un 
album frumos. La gară i-a predat Mili un buchet de trandafiri. 

3 Octombrie. Ieri după-amiază ne-am trezit la noi cu 
noul episcop Bălan şi cu nepotul său. A venit incognito să vadă 
reşedinţa. Avem multe reparaţii şi e foarte grăbit. A luat masa 
şi a dormit la noi. Astă-dimineaţă a plecat. 

Azi ne scrie Pius că are acolo o domnişoară bogată, fata u-
nui profesor universitar, pe care ar fi să o ia, are 32 de ani, e pro-
testantă, se face catolică, dar lui îi cere să se naturalizeze în Fran-
ţa. 

6 Octombrie. Astă-seară plec la Bucureşti să obţin ce-
va parale pentru repararea reşedinţei. O să-l mai văd şi pe Lici. 

10 Octombrie. Am fost la Bucureşti, unde am obţinut 
de la ministrul Iamandi ajutor pentru repararea reşedinţei. M-a 
primit cum se cuvine, ca pe un vicar. Am fost şi la Valer Pop, 
cu care am discutat chestiunea sfinţirii steagului la Hunedoara. 
L-am întrebat ce va fi cu numirea lui Tăutu la Blaj. M-a asigu-
rat că va avea grijă să se facă. La Nunţiatură l-am găsit pe G. 
Stan ca ajutor de secretar. Lici studiază la bibliotecă în vederea 
doctoratului. 

15 Octombrie. Au trecut manevrele, am avut doi ofiţeri 
ca oaspeţi, am fost în tribuna regală la defilare. La încheiere a 
venit pe la noi Niculiţă Oniga. 

Lici a fost iarăşi numit profesor suplinitor. 
Boroş e bolnav, are cancer la stomac. Mă tot întreabă ce 

fundaţie să lase. Pare a se schimba de pe o zi pe alta. 
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19 Octombrie. Ieri am fost la Blaj, la hirotonirea epis-
copului Bălan. Sâmbătă seara am fost la Nicolescu la cină. Ser-
barea a reuşit bine, nu a fost multă lume, niciun ministru, dar a 
fost multă familiaritate. Ca moment interesant: în diploma lui 
Bălan, Papa îşi rezervă dreptul de a numi el pe succesorul în 
stalul canonical rămas vacant. 

Am fost găzduit la ing. Barbu. I-am găsit învrăjbiţi cu bă-
trâna mătuşă Vlassa. Quisquis per quod peccat, per idem quoque 
punitur1.  Împăcarea pe care am încercat-o cred că va reuşi. 

Vineri, în 16 crt. seara, a sosit părintele Dăianu la noi, 
am plecat cu el sâmbătă dimineaţa la Blaj. Cu Nicolescu e bine, 
se pune bine şi cu Bălan. El l-a salutat – la recepţii – în numele 
presei. 

25 Octombrie. Stabilisem instalarea lui Bălan pe 8 No-
iembrie. Dar el şi-a trimis mobila şi nepoţii, rugându-mă să-i 
fac instalarea pe 1 Noiembrie. Am revenit asupra tuturor pregă-
tirilor, ca să fie aşa. Grozav cum se grăbeşte omul acesta. 

Anuţa cu fetele şi cu sora ei a fost găzduită la noi. 
Lulu pleacă mâine la Cluj, pentru examene. 
2 Noiembrie. A trecut instalarea şi încă foarte bine! 

Toată lumea a rămas mulţumită. Mi s-au adus elogii unanime 
pentru aranjarea lucrurilor şi pentru felul cum m-am prezentat. 
Deosebit au plăcut vorbirile mele. Un lucru nu a reuşit: din 
cauza ploii am contramandat înşiruirea copiilor pe stradă. Înco-
lo toate au fost bine gândite şi bine executate. Seara de cunoş-
tinţă la Corul „Lyra”, sâmbătă seara, cina servită la Reuniunea 
Femeilor, a reuşit atât de minunat, încât a răpit pe Brădişteanu 
(Dir[ector] Gen[eral] Cul[te]) la un toast foarte însufleţit, 
căruia i-a răspuns episcopul.  

Numai după aceea i-am putut saluta eu. În ziua insta-
lării: serviciul divin, recepţiile, banchetul, reprezentaţia teatra-

                                                 
1 Fiecare este pedepsit chiar prin acel lucru cu care păcătuieşte. (lat.) (n. 
trad.) 
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lă, seara cină la episcop în onoarea ministrului (la care au luat 
parte toţi canonicii, episcopul vrea bune raporturi), toate au 
reuşit bine. O singură notă disonantă o constituie ţinuta prima-
rului Bireescu, care la gară a ieşit întru întâmpinarea episcopu-
lui, dar la liturghie, la recepţii, la banchet nu a venit, pretextând 
arborarea steagului papal pe catedrală. Dar el de o vreme 
încoace a deraiat total pe panta confesionalismului: de câte ori 
merg la el, nu vorbeşte decât contra Papei, iar la Primărie şi în 
oraş a introdus un întreg sistem de convertiri la ortodoxie. 

L-am lămurit ulterior că steagul papal nu s-a arborat din 
ordinul episcopului, ci al protopopului, lucru ce m-am angajat 
să-l dau şi publicităţii. În schimb mi-a promis că proiectata a-
dunare de protestare pe care mi-o punea în vedere nu se va ţine. 
În comitetul Ligii Antirevizioniste învăţătorul Liuba a adus în 
discuţie această chestiune. Am lămurit şi acolo că steagul papal 
nu acum s-a arborat pentru prima oară la Lugoj. Preşedintele 
ligii a răspuns scurt că au fost sesizate autorităţile superioare, 
să aşteptăm răspunsul acelora. 

5 Noiembrie. Azi fiind prima şedinţă Consistorială sub 
noul episcop, acesta a ţinut un mic discurs de program la care 
am răspuns eu. Apoi a declarat pur şi simplu că, fiind obligat să 
aibă vicar general şi canoanele impunându-i să fie celibe, îl 
numeşte pe Marianescu. 

M-a atins cam neplăcut că, după o atât de frumoasă 
reuşită a instalării, fără să consulte pe cineva, episcopul face 
numirea în această formă rigid autoritară. Mai ales că argumen-
tul cu canoanele nu stă! Se vede că noi, preoţii căsătoriţi, totuşi 
nu suntem altceva decât de categoria a doua! 

Fiind aici la instalare Ioniţă Pop, mi-a comunicat detalii 
interesante cu privire la debarcarea lui Titulescu din funcţia de 
ministru de Externe. Se spune că la 8 Iunie a.c., când au fost aici 
şefii statelor Micii Antante, Prinţul Paul nu ar fi voit să vină din 
cauza politicii rusofile a lui Titulescu. Atunci Maiestatea Sa l-a 
constrâns pe Titulescu să zboare la Belgrad, să aranjeze 
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chestiunea. A mers, dar iugoslavul numai aşa s-a învoit să vină, 
dacă în comunicatul ce se va da nu se face pomenire de Rusia. 
Goga, umblând la Berlin, i s-au arătat dovezi facsimilele din care 
rezultă că de 6-8 ani încoace, toată politica Micii Antante e făcută 
de Litvinov cu banii Rusiei. Titulescu o propagă pe faţă, Beneş 
face pe pasivul. Sosind Goga acasă, s-a prezentat în audienţă la 
Palat şi, a doua zi, guvernul a fost demis, iar, la reconstituirea lui, 
Titulescu cu întreaga lui garnitură (Savel Rădulescu) a fost dat 
afară. Lucru neadevărat e că nu i s-a comunicat: el a ştiut-o din 
momentul în care s-a făcut. Intoxicarea de mai târziu a lui 
Titulescu a fost în realitate o încercare de sinucidere. 

Acelaşi lucru mi l-a confirmat primarul Bireescu, ca 
fiind auzit sub altă formă de la Tătărăscu. Mergând în calea lui 
la Băile Herculane (cu prefectul), când a venit la manevre, 
Tătărăscu le-a povestit pe tren că, de fapt, l-au rugat pe 
Titulescu să facă politică românească, nu politică europeană. 

7 Noiembrie. Ieri a fost aici episcopul luteran Glon-
dys1, pe care m-a delegat episcopul să-l salut. Am fost la re-
cepţii, la banchet. Pare un om foarte inteligent, orator de forţă, 
bun cetăţean. În discursul lui a atins accente foarte patriotice 
(el a fost acela care a formulat hotărârea germanilor din Buco-
vina de a se ataşa la România, în 1918, încă înainte de adunarea 
românilor. Laudă pe Eminescu ca pe cel mai mare liric al 
Europei!). 

Azi am avut o explicaţie cu episcopul în chestiunea 
vicarului general. Neadmiţând eu ca Ion Bălan să recurgă la ar-
gumente juridice ce nu stau în picioare, mi-a arătat din colecţia 
Mansi2 o scrisoare a Congregaţiei către Suluţiu3, în care se spu-
                                                 
1 Victor Glondys (1882 – 1949), episcop al Bisericii evanghelice din 
România (1932 – 1942). 
2 Se face referire la colecţia Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima 
Collectio a lui Ioannes Dominicus Mansi (1692 – 1769). 
3 Alexandru Sterca Şuluţiu (1794 – 1867), primul arhiepiscop şi mitropolit 
al Bisericii Greco-Catolice româneşti, cunoscut pentru tendinţele sale de a 
conserva practicile şi disciplina Bisericii orientale în opoziţie cu Sf. Scaun, 
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ne că, dacă un preot căsătorit nu poate fi episcop, nici vicar nu 
poate fi. Asta e o doctrină cam avansată, nu canon, i-am repli-
cat eu1. Altfel, m-a asigurat de toată aprecierea sa şi mi-a pus în 
vedere dovezi extraordinare de această bunăvoinţă. Fie sănătos! 

Lulu a sosit de la Cluj, unde a dat două examene de 
doctorat. 

10 Noiembrie. Ieri am avut cununia profesorului Virgil 
Stoica, care ne-a rugat să-l cununăm, că la Blaj nu are pe ni-
meni. Am făcut-o bucuros, deşi ne-a costat destule parale. 

Lulu azi s-a prezentat la încorporare. Încă nu ştiu dacă 
va merge la şcoală sau la supravizită, ca să ajungă la serviciul 
auxiliar. 

 Am făcut un răspuns la articolul publicat de Liuba în 
Răsunetul sub titlul „Un incident regretabil” în chestiunea 
steagului papal. 

19 Noiembrie.  Lulu, har Domnului, a scăpat de 
armată. Medicul regimentului l-a trimis pentru o supravizită la 
Turnu Severin, acolo i-au dat dispensă medicală. Am mers şi 
eu după el la Severin, dar pe când am sosit, era gata. Acum ar 
dori să se prepare de capacitate la contabilitate, dar nu se ţine. 

În legătură cu arborarea steagului papal a apărut în 
Răsunetul un articol intitulat „Un incident penibil” despre care 
credeam că e scris de Liuba. Ulterior am aflat că a fost dat de 
primarul Bireescu. I-am răspuns eu tot în Răsunetul şi ano-
nimul „Botanicus” (Iuliu Raţiu) în Acţiunea. 

 Duminică (în 15 crt), s-a făcut sfinţirea bisericii din ci-
mitir, o serbare pe care de mult a aşteptat-o prepozitul Boroş2. 

                                                                                                        
decis să impună modelul latin. Una din chestiunilele susţinute de 
mitropolitul român  s-a referit şi la admiterea clericilor căsătoriţi în capitlu, 
situându-se pe o poziţie contrară celei susţinută de Roma.  
1 Autorul jurnalului avea dreptate, nu exista nicio prevedere canonică care 
să interzică prezenţa clerului căsătorit în capitlu, admisă deşi cu reticenţă şi 
de Sf. Scaun. 
2 Capela din cimitir a fost ctitorită de prepozitul Ioan Boroş, care acolo a şi 
fost înmormântat. 
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Le-am aranjat eu toate cât se poate de bine. În aceeaşi zi a 
trebuit să plecăm – eu şi episcopul – la Bucureşti, unde era 
convocată conferinţă episcopească, eu fiind invitat ca referent. 
Am fost şi cu multă scârbă am luat act de campania ce se face 
împotriva lui Valer Pop, preşedintele Agru-lui, din care cauză 
s-a amânat Congresul convocat pe 21-22 crt. la Târgu Mureş. 
S-a intervenit – de către intriganţi – la cei de acolo să nu-l 
primească până nu se rezolvă chestiunea prezidenţială, cu 
abzicerea preşedintelui. S-a hotărât în conferinţa episcopală ca 
să se ţină a treia zi de Crăciun la Blaj, iar cauza preşedintelui să 
se rezolve mai târziu. 

Cu scârbă am văzut şi rezistenţa episcopilor (Rusu-
Hossu, cărora li s-a alăturat Frenţiu, iar  Bălan şi Mitropolitul 
au fost „pentru”), faţă de organizarea clerului într-o asociaţie 
proprie, cauză pe care am avut să o referez eu. 

Mai mult decât acestea m-au amărât schimbările 
intervenite între Lici şi Gigi, mireasa lui: i-am găsit în situaţia 
de a se fi înţeles să nu se căsătorească. Lici era a treia zi în pat 
din cauza frământărilor, hotărât să se facă călugăr. Avea deja o 
scrisoare către părintele Augustin la Bixad, în care-i cerea un 
loc la mânăstire. Dacă într-adevăr i-a dat Dumnezeu această 
vocaţie, de ce să o facă atribuindu-i bietei Gigi defecte pe care 
nu le are? O compătimesc nespus. 

24 Noiembrie. Aseară am sosit de la Belinţ, unde am 
ţinut misiuni. Am găsit pe Lulu plecat la Bucureşti. Azi am 
făcut cu Mili o vizită episcopului. 

27 Noiembrie. Pius ne scrie că nu poate veni pe Cră-
ciun acasă, fiindcă ar trebui să piardă unele avantaje câştigate 
cu multă greutate anul acesta. În realitate cred că devalorizarea 
francului francez i-a stricat planul. Mili e nemulţumită că nu 
scrie nimic despre căsătoria lui şi-i cere lămuriri. Eu consider 
totul o poveste. 

30 Noiembrie. Ieri am fost la Jebel, la sfinţirea 
bisericii. Au fost şi Mili cu Nica. Totul a reuşit bine. Episcopul 
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a fost bine la vizită şi la toate celelalte, în afară de predică 
(despre denatalitatea Banatului), la care a fost cam vulgar. A 
luat parte şi prefectul Nistor de la Timişoara cu câţiva sateliţi. 
Când a fost episcopul ortodox la Jebel, preotul nostru nu a fost 
avizat, dar acum al nostru i-a invitat, au şi întâmpinat pe 
episcopul la stradă, dar n-au venit la biserică, nici la recepţii. 
Totuşi episcopul le-a făcut o vizită. 

2 Decembrie. Ieri am avut serbarea de Întâi Decembrie, 
cu adunare populară şi reprezentaţie la teatru. Aici a ţinut o 
conferinţă Romul Beişanu, redactor la Universul, pe care l-am 
prezentat eu publicului şi cu care am luat masa împreună. Ne-a 
spus multe lucruri interesante, în legătură cu politica lui Titu-
lescu, cu Italia etc. Zice că a văzut documentul prin care Rusia 
a cedat României biserica de la Bucureşti. În acela se face 
rezervă pentru cazul că în Rusia s-ar schimba actualul regim! 

În vederea adunării publice am avut grele tratative cu 
prefectul, primarul şi Boldea, ca episcopul să nu vorbească, 
neavând şi ortodocşii episcopi aci, ori să vorbească după 
protopopul ortodox. Am convenit ca să nu vorbească afară, ci 
în biserică. Altă chestie: fiind Boldea bolnav, în cazul în care 
nu ar putea veni, cine să prezideze? Ar trebui să o facă 
episcopul, ca preşedinte de onoare, dar prefectul zicea că mai 
bine un vicepreşedinte (eu sau Mihăescu). Am convenit ca în 
cazul acesta să  înceapă primarul vorbirea, salutându-l pe epis-
cop şi prezidând în numele preşedintelui. Ca norocul, Boldea a 
venit el la adunare. 

Astă-seară episcopul m-a întrebat dacă nu aş aplica eu 
să merg la Roma ca membru în comisia de codificare. Am 
mulţumit, arătând că nu pot lăsa familia nouă luni singură pe 
an, apoi să mai învăţ limbi (italiana, franceza la perfecţie). 

Mireasa lui Lici, Gigi, ne-a scris disperată. I-am 
răspuns mângâind-o. Ne-a scris că fiind foarte suferindă, tatăl 
ei l-a rugat pe Lici la telefon să vie şi a venit duminică. Sunt 
ceva speranţe. 
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Lulu s-a dus la Bucureşti şi la Roman, unde credea că 
va putea obţine o catedră la comerciale. 

8 Decembrie. Duminică a fost Sf. Nicolae, am avut 30 
oaspeţi, între care a fost şi episcopul. El a plecat seara la Paris, 
la Congresul lui „Oeuvre de l’Orient”. În aceeaşi zi dimineaţa a 
venit Lulu acasă de la Bucureşti. Nu a găsit catedră, dar s-a 
examinat la ochi cu un specialist. 

Ieri am fost la Boroş cu vicarul Muntean. Bătrânul stă 
tot în pat. Dar a declarat în faţă lui Ienea – a spus-o şi nepoata 
sa, Elisaveta Murariu – că, din cauza durerilor şi văzându-se 
aşa imobilizat, îi vin momente de disperare: dacă ar putea, s-ar 
sinucide. 

Mai înainte, fiind odată la el, mi-a spus intimităţi din 
viaţa lui. O soră a fostului episcop (apoi mitropolit) Mihalyi 
ar fi dorit să se căsătorească cu el. Dar el neumblând să o ia, 
a fost măritată după cineva la Bistriţa. Dixit quoque mihi 
Boroş, se a recepto diaconatu nunquam comercium cum 
muliere habuisse1. 

Cu atât mai mult m-a surprins ceea ce mi-a povestit 
Elisaveta, nepoata lui, după ce am ieşit ieri de la Boroş: că 
servitoarea, Cili, se mândreşte cu favorurile bătrânului, care ar 
fi asigurat-o că vrea să o lase fericită, ba i-ar fi arătat 15.000 de 
lei, bani pe care i-ar fi primit de la el. Că ea, Elisaveta, ar fi 
nimica la casă pe lângă Cili, care l-a avut în mână pe Boroş. 
Aşa e cu omul la bătrâneţe, aşa e cu femeile blestemate, care 
ajung să-l şantajeze pe om! Vai de bieţii celibi, cum vai poate 
fi şi de căsătoriţi (exemplu Madincea, ce ajunsese), dacă 
îmbătrânesc văduvi şi nu au pe cei din familie lângă ei! 

La conferinţa episcopească ţinută la Bucureşti s-a hotă-
rât editarea unei pastorale comune împotriva comunismului. 
Mi-am permis a observa că nu e vreme înainte de Crăciun, au 

                                                 
1 Chiar şi Boroş mi-a spus că după ce a primit diaconatul nu a mai avut 
niciodată o relaţie cu o femeie. (lat.) (n. trad.) 
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zis că o fac în grabă, pentru că şi aşa au întârziat faţă de orto-
docşi. Acum a venit pastorala de la Blaj, s-a dat şi la noi să se 
tipărească în Sionul. Dar Rusu trimite o adresă în care spune că 
el nu aprobă pastorala aşa cum a făcut-o Mitropolitul, nu o 
subscrie şi nu o publică, ci propune să se facă alta de către 
Neda ori Augustin Popa, în care să se facă referire şi la alocuţia 
ce va ţine Sfântul Părinte în Consistorul din Decembrie şi să se 
tipărească după Crăciun. S-a telegrafiat de la Blaj: ce e de fă-
cut? Răspunsul: nu se poate amâna fiindcă acolo şi la Oradea s-
a tipărit deja! Frumoasă ispravă! 

Ieri îmi spunea evreul Kugler de la „Agricola-Fonciera” 
Timişoara că a fost acolo Dr. Nahum Goldmann, reprezentantul 
„Agenţiei evreeşti” („Jewish Agency”) la Liga Naţiunilor. 
Acesta le-ar fi spus în şedinţă intimă (ţinută după o conferinţă 
publică) cum că evreii s-au înţeles cu Sfântul Scaun cum să 
lupte în comun contra lui Hitler în Germania, pentru apărarea 
catolicilor şi a evreilor.  

Azi am cumpărat un porc de 147 kg cu 20 lei kilogramul 
viu. A dat, tăiat, 136 kg, se vede că viu nu a fost cântărit bine. 

16 Decembrie.  Duminică, în 13 Decembrie, am mers 
ca reprezentant al diecezei şi al municipiului Lugoj la Satu 
Mare, la serbările de dezvelire a monumentului Vasile Lucaciu. 
Acolo am fost găzduit la protopopul Dragoş, care de data 
aceasta s-a arătat foarte cumsecade, m-a aşteptat dimineaţa la 
gară etc. Nu ca acum anul. Serbarea a fost bine aranjată şi 
reuşită, sub raport românesc acolo, la graniţa ţării. Doar felul 
cum s-a prezentat Biserica noastră nu m-a mulţumit. S-a dat 
anul trecut o luptă mare pentru dreptul bisericii noastre – ca 
dominantă în acel ţinut – de a prezida partea religioasă şi după 
ce a biruit ideea aceasta (a avut loc o corespondenţă penibilă 
între episcopul Rusu şi Stelian Popescu, preşedintele „Ligii 
Antirevizioniste” pe tema aceasta, vezi dosarul la episcopia 
noastră!), prefectul de acolo a şi dat o adresă către toţi episcopii 
să-i îndemne pe preoţi să ia parte. Ordine s-au dat, dar cum să 
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meargă preoţii de la noi ori din alte eparhii? Rămânea să 
meargă cei de acolo, din jur. Când colo, îmi spunea Dragoş că 
s-a cerut episcopului Rusu să dea pentru credincioşi dispensă 
de ascultare a liturghiei la sate, ca să poată merge la serbări 
preoţii, iar episcopul a răspuns cam în doi peri.   

De fapt, episcopul ortodox de la Oradea s-a prezentat cu 
mult mai bine: a venit în preseară, şi-a făcut o primire frumoasă. 
Rusu a venit cu maşina la casa parohială, de acolo la statuie şi tot 
incognito a plecat. La defilare a stat în rândul al doilea, la banchet 
încă a stat cam indispus. El şi-a făcut numai slujba lui la statuie. 
Înainte a fost binecuvântarea palatului administrativ al judeţului 
de către episcopul ortodox, care apoi a venit la slujba noastră. În 
discursul său, Rusu a vorbit de nevoia de a se împlini integral 
idealul lui Vasile Lucaciu: unirea religioasă cu Roma. Asta în 
prezenţa episcopului ortodox, care în discursul său a replicat 
spunând că deviza „Pro sancta Unione omnium Rumenorum”1 
pusă de Lucaciu pe biserica din Siseşti a fost numai un paravan 
pentru lupta lui naţională, pentru care l-au urgisit ai lui, în frunte 
cu episcopul. Este adevărat că Lucaciu a avut proces cu episcopul 
Szabo, dar pentru neregularităţi cu stipendiile misale, fiindcă – aşa 
cum îmi povesteşte fratele Felician Bran, al cărui tată a fost 
antecesorul lui Lucaciu la catedra de la Satu Mare – acesta a avut 
multe cusururi, bietul de el. Dar în ceea ce priveşte ideile lui cu 
unirea religioasă, avem discursul lui de la binecuvântarea bisericii 
din Siseşti, discurs reprodus acum de Unirea, care vorbeşte mai 
clar decât orice. 

Convenind cu episcopul Rusu, am vorbit şi de pastorala 
împotriva comunismului, spunându-i eu că noi am tipărit-o. 
Mi-a spus că-i rămâne singura nădejde ca Hossu să se solidari-
zeze cu el. Dar nu peste mult veni şi Curierul  de la Cluj, cu ea 
tipărită! 

                                                 
1 „Pentru sfânta unire a tuturor românilor” (lat.) (n. trad.) 
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Eu, la drept vorbind, m-am dus la Satu Mare ca să-l 
întâlnesc pe Valer Pop pentru a-i cere sprijinul în favoarea 
plasării lui Lulu. N-am putut deloc să stau de vorbă cu el. La 
sfatul părintelui Dăianu, care a venit cu el în trenul ministerial 
de la Bucureşti, am plecat şi eu cu trenul ministerial de la Satu 
Mare spre Bucureşti, ca barem pe drum să vorbesc cu Valer. 
Plecarea a fost la 12 noaptea, am dormit într-un vagon-paturi. 
Dimineaţa în Cluj văd că vagonul ministerial s-a detaşat, m-am 
dat şi eu jos, dar nici în Cluj nu l-am putut prinde, a plecat la 
amiază spre Bucureşti, iar eu am venit acasă. 

Dăianu mi-a povestit unele-altele, auzite la Bucureşti. 
Patriarhul Cristea i-a povestit că în 1920, când a fost la Bucu-
reşti cardinalul de Paris Andrien, a fost o masă la ministrul 
Franţei, la care au fost invitaţi Cristea şi Buru (Mitropolitul Su-
ciu). Acesta din urmă s-a compromis mâncând peşte cu cuţitul 
şi gesticulând cu furculiţa. A făcut cunoştinţă cu faimosul 
Petrigenar, despre ale cărui escrocherii în timpul războiului am 
scris şi eu în „Calea Vieţii”. Acum e comisarul de alimentaţie 
al moţilor. I-a spus despre Tătărăscu că moşul lui a trecut de la 
mahomedani la creştinism. Apoi că ar fi o comisie secretă pen-
tru unirea românilor în cadrele bisericii ortodoxe, comisie 
compusă din mireni ortodocşi şi uniţi: aceştia din urmă ar fi 
unul de la Ohaba (lângă Blaj), iar altul de la Lugoj (?).... 

21 Decembrie. Vineri şi sâmbătă (în 18-19), am fost la 
Bucureşti în cauza lui Lulu. Prietenul lui, Valentin Turdean, a 
făcut o cerere pentru un post vacant la Oradea de avocat stagiar 
la B.N.R. Am fost să vorbesc cu Oţoiu, director la B.N.R. în 
Bucureşti, mi-a promis tot sprijinul. Am vorbit şi cu Valer Pop, 
care e de părere să intre la o mare firmă industrială, nu la 
contencios ori la magistratură. Dar mi-a promis sprijinul şi aici. 
Tot cu el ne-am înţeles ca în chestiunea Agru-lui, să ţinem 
după Crăciun o consfătuire. El susţine că nici vorbă să se 
retragă, cum spune Augustin Popa în raportul său. 
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31 Decembrie. Sărbătorile Crăciunului le-am petrecut 
cu bine, a fost Lici acasă cu un prieten de-al lui, Achile Con-
stantinescu. Pius nu a putut veni, deşi promisese astă-vară că 
vine acum. În schimb i-a trimis lui Lici un cadou scump şi fru-
mos: o ediţie de lux  (în franţuzeşte) a lui Don Quijote. Am fă-
cut pom, copiii au cumpărat decoruri, a primit fiecare şi ceva 
cadouri. 

A doua zi de Crăciun seara, a fost ceai la Episcopie în 
onoarea Corului. I-am propus episcopului să-i invite şi pe 
canonici, să nu dea masă separată pentru ei. 

Într-o zi, vorbind cu episcopul nostru despre regretatul 
Dr. Paulescu1, îmi spunea că acela a scris o carte (Sinagoga şi 
Biserica), în care concludea pentru unirea cu Roma. A trimis 
lucrarea episcopilor noştri, dar nici unul nu i-a răspuns nimica. 
Încă o dovadă că episcopii noştri nu şi-au înţeles absolut deloc 
menirea. Altfel, în ceea ce priveşte catolicitatea doctorului 
Paulescu, episcopul Bălan spune că a afirmat odată că, până ce 
Papa visează suveranitate, ortodocşii să stea pe loc! Se vede 
totuşi că omul nu avea idei prea clare!... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nicolae Paulescu (1869 – 1931), profesor de fiziologie, specialist în 
biochimie şi psihologie. De numele său se leagă descoperirea insulinei. 
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Anul 1937 
 
 
1 Ianuarie. Iată Noul An! A trecut 1936 cu multe eve-

nimente! Nu pot spune că nu ar fi fost şi lucruri mulţumitoare. 
Ieşirea lui Lulu de la Oradea, licenţa lui în Drept, dispensa de 
la armată, vicariatul capitular, toate au fost lucruri care m-au 
satisfăcut, acesta din urmă a fost o supremă satisfacţie pentru 
mine, indiferent cum va ieşi la Roma propunerea de a fi numit 
prelat. Fiindcă Bălan pretinde că prelaţii, în baza unui ordin 
papal, nu au dreptul a purta cruce (el nici nu a purtat-o), nu voi 
primi prelatură dacă în aceeaşi vreme nu mi se dă şi dreptul de 
stavrofor şi dacă în aceeaşi vreme s-ar numi şi Marianescu. 

Singurul lucru ce mă nemulţumeşte este Lici cu Gigi. 
Aceasta din urmă i-a scris înainte de sărbători lui Mili să stă-
ruie şi ea pe lângă Lici să-şi schimbe sentimentele. L-am luat şi 
eu la rost, spunându-i că înţeleg o ruptură motivată, dar ce el 
aduce ca motiv - că nu ar fi destul de sinceră faţă de el - sunt 
fleacuri (adevărate fleacuri!). 

3 Ianuarie.  Azi a plecat Lici cu simplonul la Severin, 
de acolo la Bucureşti, dar nu promite să revină. Seara a plecat 
şi Achile Constantinescu. 

8 Ianuarie.  Aseară, de ziua onomastică a episcopului, 
am fost invitaţii lui la cină, canonicii şi membrii clerului cen-
tral. Observ că, atât de Anul Nou, cât şi de Sf. Ion, eu am ţinut 
discursul de salut la adresa episcopului, Muntean fiind dus la 
Zgribeşti. 

15 Ianuarie. Azi am sosit de la Bucureşti, unde am fost – 
pe lângă altele – şi în cauza numirii lui Lulu la Banca Naţională 
(vezi 21 Dec. 1936). Domnul Savu, directorul personalului, mi-a 
arătat că postul de secretar cerut la Oradea nu e pentru el, fiind 
temporar, slab retribuit şi împreunat cu un serviciu greu. Mi-a pus 
în vedere că-l va numi la serviciul studiilor. Să vedem. 
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Am alergat mult şi în chestiunea certificatului lui Morelli, 
ajuns pe mâna unui samsar. Am petrecut o seară cu Lici. Am aflat 
de boala Nunţiului (Cassulo1), care se află tot la Sanatoriu: 
congestie pulmonară şi fistulă la plămâni. Şi a scăpat bătrânul de 
ambele primejdii! Am mai aflat că Hitler a propus guvernului 
român schimbul de studenţi, dar cu condiţia să nu trimită evrei. La 
aceasta Titulescu a spus că nici nu se poate sta de vorbă! 

Azi a venit ştirea despre moartea legionarului Ionel 
Moţa pe frontul spaniol. 

28 Ianuarie. Ieri a plecat Lulu la Cluj să-şi continue 
examenele pentru doctorat. Ajute-i Dumnezeu! 

Azi, la Consistor, ne-a venit ştirea că Boroş a intrat în 
agonie. Eu, de două săptămâni, la propunerea episcopului şi a 
canonicilor, i-am pregătit discursul funebru. 

Am vizitat azi şi pe Bran. E mai bine. El îmi spune că 
trebuie să fiu eu prepozit. O să vedem dacă şi aici episcopul 
pune chestiunea celibatului. Canonicii ceilalţi nu-l vor pe 
Marianescu, mai ales de când a avut conflictul cu Muntean, iar 
episcopul, la cererea Capitlului, a declarat că incidentul e 
închis şi nu-l mai ia în discuţie. Mie nu-mi trebuie prepozitură, 
dar dacă e vorba de dreptul clerului căsătorit e altă chestiune. 
Încolo, de atâtea ori am simţit şi simţesc dezgust în sufletul 
meu, încât, dacă s-ar face – cum se vorbeşte mai nou – trecerea 
clerului la fondul de pensie al statului, când îmi vine timpul, nu 
voi avea mai mare bucurie decât să scap de orice contact cu 
lumea de farisei care este biserica cu oamenii ei răutăcioşi! 

3 Februarie. Vineri, 29 Ianuarie, a murit Boroş. L-am 
înmormântat duminică (în 31), cu mare pompă, eu am ţinut 
discursul în biserică. Se spune că a fost foarte bine redactat, deşi 
eram gripat de trei zile şi m-a ajutat Dumnezeu de l-am putut  citi 
fluent până la capăt. O să vedem ce va fi cu succesiunea, atât la 
prepozitură, cât şi a noului canonic. Cu această ocaziune încă s-a 
arătat mojicia primarului Bireescu, care a refuzat să vorbească la 
                                                 
1 Andrea Cassulo, nunţiu apostolic în România în perioada 1936 – 1947. 
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cimitir, nici nu şi-a prea manifestat prezenţa, decât de departe. În 
schimb, prefectul s-a purtat bine: a luat măsuri să vorbească 
preşedintele consiliului judeţean. Tot aşa şi Crucea Roşie. 

Sâmbătă, în 30, am avut şedinţa consiliului municipal, 
la care s-au tras cei 16 membri (două locuri fiind deja vacante, 
care cad sub realegere). Eu am rămas netras. Aşa a voit Dum-
nezeu sau a ajutat şi preşedintele, pentru că înainte de şedinţă 
m-a întrebat discret: „Doreşti să rămâi?” „Da”, am zis eu, „da-
că s-ar putea...” Ce putea el face? Atâta doar că a luat biletele 
tuturor consilierilor, rând pe rând, a citit numele de pe fiecare, 
le-a îndoit şi le-a pus în urnă. Apoi a amestecat urna şi a scos 
pe rând câte una. Cam căuta între ele până le scotea... 

Duminică, fiind înmormântarea, a fost aici şi canonicul 
Georgescu de la Oradea, venind direct de la Bucureşti. El ne-a 
vorbit de şedinţa Senatului din 29 (vineri), când s-a vorbit de 
chestiunea bisericii de la Suceava şi Rusu a rămas cam ciupelit. 
De fapt i s-a pregătit înainte atmosfera ostilă prin atacarea vica-
rului rutean de către Iorga. Rusu e rău văzut şi din cauza ţinutei lui 
de înfocat maniist, deşi din scrisorile ce le deţin eu de la el se vede 
că e convins de superioritatea liberalilor, care – mai ales Valer 
Pop, pe care acum îl boicotează la Agru – i-au făcut tot ce nu au 
făcut naţional-ţărăniştii! Dar culmea ironiei a fost când ministrul 
Cultelor a declarat în faţa Senatului că Mitropolitul Nicolescu încă 
ar fi de  părerea lor, cum că biserica nu s-ar mai putea retroceda 
ucrainienilor, fiind întemeiată de un voievod român. La care Rusu 
a ripostat că nu Mitropolitul dispune de averea eparhiei, ci numai 
episcopul. Ei trebuiau să se înţeleagă înainte asupra unei 
proceduri unitare, să nu se arate divizaţi. Mitropolitul Bălan, care 
era de faţă şi punea mereu fitile, i-a şi aruncat-o lui Rusu în faţă: 
toată împărăţia divizată se va distruge. Mai e şi felul  unic al lui 
Rusu de a se prezenta, absoluta lui lipsă de diplomaţie, încât s-a 
coborât de pe amvon suferind un mare eşec. Foarte regretabil că 
aşa stăm cu episcopii noştri, nefiind nici unul la înălţimea vremu-
rilor, oricât de buni administratori ar fi la ei acasă. 
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Luni după-amiază m-am pus în pat cu niţică febră şi am 
stat până astă dimineaţă. 

Vineri, în 5 crt., va avea loc la Blaj o conferinţă episco-
pească în chestiunea presei. La o adresă a comitetului de di-
recţie al Agru-lui, am făcut şi eu un referat. În chestiunea tre-
cerii preoţilor la Fondul de Pensii al Statului, va face Capitlul 
un referat la episcopul şi se va discuta în Consistorul de mâine.  

Azi a primit Mili o scrisoare de la mama lui Gigi, în 
cauza care atât de mult ne doare, mai ales pe mine! Dacă nu se 
aranjează, îmi pierd toate iluziile pe care le aveam despre Lici. 

În schimb tot azi am citit noul roman al Doinei 
Peteanu1, în care vorbeşte despre Pius. Partea aceasta nu-i 
supărătoare, dar încolo aud că romanul e scandalos! 

6 Februarie. Azi, mergând pe la casa răposatului 
prepozit Boroş, am stat de vorbă cu nepoata sa, Elisaveta Mu-
rariu, şi cu copiii ei. Mi-au spus că, până ce noi am făcut o 
mică pomană la sala Corului „Lyra”, unde am cântat „Cu sfinţii 
odihneşte...”, aci acasă rudele au tras o orgie pe ungureşte, 
consumând 30 l vin (dintr-un butoi plombat), cântând cântări 
ungureşti de-ale mândrelor („gyere babám”2). Între cei ce şi-au 
petrecut aşa, a fost poate cel mai zgomotos preotul Fabian de la 
Belinţ, care astfel, suferind de tabes3, nici nu s-a arătat la în-
mormântare. Dar o altă rudă (cel care l-a păcălit în viaţă pe 
bătrânul cu 150.000 lei), când mergeam cu mortul, el fiind cu 
doamna Murariu în trăsură, striga după mort tot: „hoţ, bandit, 
vrednic de spânzurat” – în ungureşte /.../. Aşa să trăieşti în 
abnegaţie o viaţă întreagă, apoi să te înjure rudele pentru că nu 
le-ai lăsat totul lor!... 

                                                 
1 Este vorba despre romanul Călător în noaptea de ajun, unde, în prima sa 
ediţie, cenzurată ulterior, autoarea, sub pseudonimul Anişoara Odeanu, se 
referă la studentul P., venit în vizită de vacanţă din Franţa.  
2 „haide mândro!” (magh.) (n. trad.) 
3 Boală nervoasă cronică, de natură sifilitică, ce se manifestă prin tulburări 
de sensibilitate şi  de mers 
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Lulu ne scrie de la Cluj că e bine. În Gazeta Medicală 
din 2 Februarie, sub numele „Nicoară”, i-a apărut caracteriza-
rea grafologică. E bine. 

10 Martie.  E o lună de când nu am introdus nimic în 
această carte şi s-a adunat atâta material de nu mai ştiu cum  
mi-l voi reaminti ca să-l introduc acum. Chiar din cauza 
multelor ocupaţii şi alergări nu am ajuns să mai iau şi 
„Memoriile” în mână! 

La 10 Februarie s-a ţinut alegerea de prepozit şi de nou 
canonic. Motivând eu urgenţa în vederea noului buget, 
episcopul ne-a chemat la şedinţă încă înainte de masă. Dar noi, 
arătându-i că încă nici nu ne-am gândit la alegere, am cerut 
amânarea pe după-masă. Şi fiindcă Crişan era bolnav, neputând 
părăsi locuinţa, am ţinut la el şedinţa de după-masă! Aici, 
punându-se chestiunea dacă prepozitul să fie celibe, episcopul 
a răspuns că „Da!”. El a întrebat pe Hossu şi pe Mitropolit, 
ambii au spus că numai celibe are să fie! Atunci unii spuneau 
că ar trebui să se întrebe la Roma, alţii să facă episcopul cum 
crede de bine, iar când a venit rândul meu, am spus: era bine 
dacă aceeaşi Preasfinţiţi vă arătau şi baza pe care pretind că să 
fie celibe, fiindcă nici o prevedere canonică nu spune acest 
lucru. Numai la vicarul capitular se cere celibat – dar şi aici s-a 
aplicat dispensă – şi la rectorul seminarului „pe cât se poate”. 
Pot fi alte consideraţii foarte onorabile care să dea preferinţă 
celibilor. În cazul de faţă, ştiind eu care e dispoziţia colegilor 
din Capitlu, am zis: „P.S. Sa poate să facă cum crede, dar 
atunci va găsi el posibilitatea de a-şi realiza gândul: să facă 
toate în acord cu Capitlul, cu care a inaugurat o deosebită 
armonie.” La aceasta, P.S. Sa a răspuns: „Eu nu vorbesc cu 
voce ridicată, nici nu ameninţ cu ruperea relaţiilor. De fapt aici 
a fost un prepozit căsătorit (văduv), Ştefan Moldovan, se poate 
deci admite. Să facem însă votare secretă.” 

Noi aşa ne înţelesesem că, dacă cere votare pe faţă, 
având cel mai tânăr, Ienea, să înceapă, el îl propune pe 
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Muntean, iar acesta renunţă şi mă propune pe  mine. La votarea 
secretă am primit eu 3 voturi, Ienea 1 (de la Marianescu care, 
se vede, surprins de această întorsătură a lucrului, nu a ştiut în 
grabă cui să-i dea votul) şi a fost o bilă albă (de la mine). 
Imediat s-a hotărât că, având în vedere urgenţa la buget, să nu 
se mai facă nici o intervenţie la Roma, ci m-au declarat numit 
şi s-a hotărât instalarea. 

Canonic nou a cerut episcopul să alegem totuşi un 
celibe, fiindcă suntem deja trei căsătoriţi. Ce ar zice, adică, 
Roma?... Am ales pe V. Deciu1, om de treabă. 

Cât ce s-a aflat în ziare, au început să curgă felicitările, 
care de care mai măgulitoare. Între primele şi mai impresionan-
te au fost aceea a Episcopului Frenţiu şi a ministrului Valer 
Pop. La ziar au scris frumos: Zasloţi în Acţiunea (biografia şi 
instalarea), Petean în Fruncea, apoi Cuvântul Adevărului, 
Krassó-Szörény Lapok, Banater Bote, Răsunetul, Avântul şi 
Zsilvölgyi Naplo (Petroşani), ale noastre unite (de la Blaj şi 
Forul), au dat mai puţin, spunând că sunt unul dintre cei mai 
cunoscuţi bărbaţi ai Bisericii. 

Instalarea a avut loc la 21 Februarie 1937. A fost o 
solemnitate de o rară frumuseţe, participând un public tot aşa 
de numeros ca şi la instalarea vlădicului, ba şi mai select (doar 
clerul din afară a lipsit, abia Teglaş a venit pentru Deciu şi 
Hangea pentru mine), căci au luat parte toţi parlamentarii din 
judeţ, întreagă delegaţie a judeţului, a partidului liberal  (care 
chiar aveau şedinţă şi i-a adus prefectul), pe lângă toate 
autorităţile locale. Discursul meu a fost publicat, cu mici 
retuşuri în Acţiunea şi autentic în Unirea, dar aci nu a mai 
încăput sfârşitul. 

Înainte am stabilit cu episcopul toate amănuntele. Între 
altele a fost vorba de Cruce. Episcopul era de părere să căutăm 
prin arhivă pentru a vedea cum a fost în trecut. De fapt Boroş a 
lăsat o cruce pentru prepozitul de totdeauna. Eu i-am pus 
                                                 
1 Victor Deciu, preot celibe, paroh în Cenad, din 1937 canonic 
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întrebarea: bine, dar nu face un prepozit catolic cât un stavrofor 
ortodox? Atunci mi-a exclamat: „Îţi dau Crucea!” Totuşi am 
căutat la Memoriul Capitular şi am găsit cum a făcut primul 
Episcop instalarea de Prepozit, cu cruce şi cu inel. La amiază a 
fost masă la Episcopul, seara am dat eu o masă la „Dacia”, 
luând parte Episcopul, canonicii (în afară de Marianescu), 
Prefectul, Primarul, vicepreşedintele Tribunalului, preoţii noştri 
din Lugoj şi ca invitaţi, preşedinţii tuturor societăţilor culturale 
cu care eu colaborez. A fost o masă foarte animată. Numai 
copiii mei nu au putut fi nici unul de faţă!... 

În 22 seara am mers la Bucureşti, unde am stat până în 
24 seara. Am avut să prezint cererea lui Lulu la Banca 
Naţională Română şi să mai văd şi de alte lucruri. În 
antecamera ministrului Valer Pop am găsit pe P.P. Manu şi 
Augustin Popa, cu care am petrecut câteva clipe împreună. Am 
luat o dată masa la Valer Pop, împreună cu episcopii. Interesant 
că, în afară de Frenţiu, ceilalţi episcopi nu au ţinut de demn să 
mă felicite în scris, ci oral, cum ne-am întâlnit la Bucureşti 
(Hossu şi Mitropolitul). Rusu nu era acolo, el e acum retras din 
cauza conflictului pe chestiunea Suceava. Mitropolitul m-a 
întrebat ce zic eu, fiindcă Rusu se plânge că a rămas izolat. I-
am spus că rău a făcut Rusu ce a făcut şi nu se poate plânge de 
izolare devreme ce el însuşi a procedat de capul lui, fără să 
ceară o acţiune comună a episcopatului. Era şi Gigi la Bucu-
reşti, am avut marea mulţumire de a-i vedea iarăşi deplin 
reconciliaţi, pe ea cu Lici. 

În 24 Februarie seara am plecat la Deva, de unde am 
avut o misiune la Brad, Ruda, Criştior. Am mers cu protopopul 
Radu, pe atunci deja cam bolnav, după aceea s-a îmbolnăvit 
rău, ajungând la Clinică. Am isprăvit, cred, bine ce am avut de 
isprăvit la Bran şi pe 28 am fost la Timişoara, unde în calitate 
de reprezentant al episcopului nostru am asistat, alături de 
episcopul ortodox din Caransebeş, la constituirea Federalei 
Bănăţene a Astrei, fiind ales în comitetul aceleia. 
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În 7 Martie, duminica Lăsatului de Carne, a fost ceaiul 
dansant aranjat de Reuniunea Femeilor noastre. Mili, ca preziden-
tă, după multă alergătură, a avut mulţumirea de a-l vedea mai reu-
şit decât oricare de până aci: încasări pe la 20.000, curat 14.000. 

Scrie Ana de la Vulcan că Societatea de acolo scoate 
din locuinţe pensionarii şi particularii, se caută locuinţe, să 
reparăm casele. Am să merg. 

15 Martie. Am fost la Vulcan vineri şi sâmbătă (12-13 
Martie), am aranjat să se repare gardul şi edificiile. Am văzut şi 
noile fabrici, de măşti şi de cărbune activ. Directorul general, 
domnul Dimitriu, un om foarte drăguţ, mi-a dat toate 
explicaţiile. În legătură cu aceste fabrici a ieşit şi un zvon: că 
nu se vor primi decât muncitori ortodocşi. A fost dezminţit în 
Avântul (Petroşani) şi comentat în Curentul, Unirea şi Sionul. 

20 Martie. Multă emoţie a avut Lulu, după aceea şi noi, 
că nu a primit aproape o lună nimic de la noi: nici scrisoarea 
lungă pe care i-am trimis-o după instalare, nici banii. În fine, 
ne-am lămurit prin telefon şi scrisori. 

24 Martie. Azi a venit la mine domnul Lengyel, 
proprietarul fabricii „Industria Bumbacului” din Lugoj, 
oferindu-mi să intre Lulu la ei, pentru reorganizarea firmei. Să 
vedem ce va ieşi şi din această foarte agreabilă idee. 

30 Martie. Aseară am sosit dintr-o călătorie. Având în 
27 să ţin la Blaj şedinţa consiliului de administraţie a societăţii 
„Sfânta Unire”, am plecat în 26 după-amiază, am sosit sâmbătă 
27 dimineaţa la Cluj, am găsit pe Lulu bine, am plecat la amia-
ză de acolo, am sosit după-amiază la Blaj. Seara am cinat la 
Mitropolitul. În 27 dimineaţa, după liturghie la capela Semina-
rului, am plecat la Odorhei, unde am sosit după-amiază. Pe 
drum, la Sighişoara, am făcut cunoştinţă cu protopopul Maior1, 
profesor de religie ortodoxă la Sibiu, inspector catehetic. 

                                                 
1 Gheorghe Maior (1892 – 1970), preot, profesor de religie, inspector şcolar 
secundar pentru religie în Arhiepiscopia Sibiului, secretar al 
Despărţământului Sibiu al ASTREI. 
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Pe Camil l-am găsit bine, dar trecut printr-o grea pneu-
monie. Are şi el un plan cu Lulu: să ia în arendă distribuţia 
alcoolului pe judeţul Odorhei, împreună cu Radu de la Depo-
zitul de alcool. Pius ne scrie că a executat cererea ce i-am tri-
mis: de a trimite împrumut de 1.200 lei lui Simionescu la Paris. 
Scrie că are mult de lucru, având să suplinească, în vacanţa 
Paştilor, pe un profesor la bolnavii lui. 

6 Aprilie. Duminică, în 4, am fost cu Mili la Hune-
doara, unde au avut loc mari serbări (inaugurarea Palatului Co-
munal). S-a făcut şi sfinţirea drapelelor Agru-lui şi al Reuniunii 
Femeilor. Eu am făcut serviciul, naş la steagul Agru-lui a fost 
ministrul Valer Pop, la acela al Reuniunii Femeilor a fost Mili. 
S-a scris bine în Curentul. Ne-am petrecut bine, iar la întoar-
cere am vizitat grădina botanică de la Biscaria. 

7 Aprilie. Azi a trecut pe aici mitropolitul Cisar de la 
Bucureşti. I-a spus episcopului că Pangal lucrează – cu mai 
mulţi bărbaţi de frunte, între care şi clerici ortodocşi – la unirea 
cu Roma. Îşi pune în acest scop toată priceperea şi averea sa! 

Dea Dumnezeu să fie aşa! Dar mă tem că ex-franc-
masonul nu are trecere în România. De altfel şi ceremonia 
desfiinţării francmasoneriei1, adunându-se la Patriarhie mitro-
poliţii catolici, s-a făcut la stăruinţele unui catolic!... 

12 Aprilie. Miercuri seara (în 7), am plecat la Bucureşti, 
de unde m-am reîntors ieri, în 11 dimineaţa. Am aranjat apărarea 
prin dl. Valer Roman2, fost ministru, a cauzei bisericii din Brad la 
dezbarea din 9 crt. la Curtea Superioară Administrativă. În această 
cauză o neînchipuită mişelie: conteciosul Ministerului Cultelor 
intervine împotriva unui act aprobat prin două procese verbale ale 
Consiliului de Miniştri. Dezbaterea s-a amânat. Vineri, în 9 seara, 
am avut sedinţa Consiliului Naţional al Operei Pontificale. Mi-au 
votat spesele ca să merg la Roma, la şedinţa Consiliului Superior. 

                                                 
1 In 1937, la cererea regelui Carol al II-lea, masoneria română intră în 
adormire. 
2 Valeriu Roman, ministrul Justiţiei (feb.1935 – aug.1936)  
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Cu Valer Pop am vorbit puţin, rămânând să-i spun pe 
tren ce e mai important. El avea să vină pe 11 la Lugoj şi m-a 
invitat să vin cu el în vagonul ministerial. Am şi mers la gară, 
dar vagonul s-a detaşat, ministrul nu a putut veni şi eu a trebuit 
să-mi scot bilet, călătorind foarte prost. 

Duminică a avut loc la Lugoj dezvelirea monumentului 
Duca1, la care a luat parte ministrul Franasovici2, parlamentarii 
şi prefecţii. Eu am însoţit pe episcopul în tot locul.  

Lulu a dat al doilea riguros la Cluj, a reuşit bine la toţi 
profesorii, în afară de unul care „l-a mototolit, mototoli-l-ar 
Dumnezeu! de Mototolescu”, cum scrie Dăianu. 

14 Aprilie. Mi-am făcut paşaportul pentru Roma şi l-am 
dat P.S. Sale, care a mers ieri la Bucureşti să-mi scoată valută. 

15 Aprilie. Azi, fiind pe aici Dr. Boteiu de la Arad,  
mi-a povestit în legătură cu degradarea prinţului Nicolae că din 
cauza unui conflict cu Lupeasca (ea a cerut să se ia jos firma ce 
o are principele Nicolae la o prăvălie a sa de pe bulevard, 
fiindcă nu i-ar plăcea nici Regelui!), prinţul ar fi scos 
revolverul asupra Regelui, voievodul Mihai3 l-ar fi prins de 
mână şi glonţul ar fi nimerit în Regina Maria4 şi colonelul 
Urdăreanu5! 

Dăianu îmi scrie că nu a putut sta la Colegiul Românesc 
din Roma, oare pentru ce? Aştept să văd ce-mi răspund mie!  

                                                 
1 Se referă la I.G.Duca. Monumentul a fost înlăturat de comunişti. 
2 Richard Franasovici (1883 – 1964), avocat, om politic, diplomat. După 
Unire membru al P.N.L., a fost de mai multe ori subsecretar de stat şi 
ministru în timpul guvernărilor liberale. Din perioada dictaturii regale şi 
până în noiembrie 1947 a ocupat diferite funcţii în diplomaţie. La data 
consemnării, era ministru secretar de stat la Departamentul Lucrărilor 
Publice şi Comunicaţiilor.  
3 Mihai I, rege al României între anii 1927 – 1930 şi 1940 – 1947. 
4 Regina Maria (1875 – 1938), soţia regelui Ferdinand şi mama regelui 
Carol al II-lea. 
5 Ernest Urdăreanu (1897 – 1985), mareşal al Palatului regal, om de 
încredere al lui Carol al II-lea. 
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19 Aprilie. Zilele trecute mi s-a atras atenţia asupra 
alegerilor parţiale din Belgia, unde cardinalul a dat un comu-
nicat în contra lui Degrelle1 (luptător creştin), făcând să voteze 
şi catolicii cu Van Zeeland2, pe care l-au sprijinit şi comuniştii. 
Iar la noi, Dr. Lupu a ţinut un discurs în care vorbeşte de 
„preoţii burtoşi din Spania care sug sângele ţăranului...” Şi 
totuşi Dr. Lupu este susţinut de Iuliu Maniu, acesta e susţinut 
de întreaga noastră biserică, iar Roma, cu episcopii ei, pe lângă 
toate comunicatele în contra comunismului, nu ştie preţui pe 
cei care luptă pentru ideea creştină. E într-adevăr scandalos! 

Ieri am fost la Timişoara, la adunarea Comitetului As-
trei şi am ţinut o conferinţă la Politehnică, pentru uniţii noştri, 
despre „Istoria unei mame credincioase: Sfânta Monica”. 

14 Mai. Sunt după călătoria făcută la Roma, încărcat de 
impresii, de idei şi de cunoştinţe. Voi căuta să le depun în 
descrierile ce voi publica în gazetele de la Lugoj şi Blaj. Aici 
dau numai cronica seacă. 

Am plecat în Vinerea Floriilor, 23 Aprilie seara, cu 
simplonul, a doua zi seara m-am dat jos la Padova, de unde am 
plecat a doua zi (în duminica Floriilor), la 9.40 şi după-amiaza 
am ajuns la Roma. Scrisesem înainte şi am fost poftit să merg 
la Colegiul Românesc, unde teologii chiar erau adunaţi la o 
probă de cor, laolaltă cu cei de la Propagandă. Când am intrat 
în mijlocul lor, m-au primit cu aplauze! 

În zilele de 26-27 am făcut vizite: la Expoziţia presei, la 
Opera Pontificală, făcând cunoştinţă cu Excelenţa Sa Con-
stantin F. Carminati3. Am fost apoi la Legaţia noastră de pe 
lângă Vatican (la domnul ministru Vasiliu). 
                                                 
1 Leon Degrelle (1906 – 1994), scriitor, jurnalist, membru al mişcării catoli-
ce belgiene, exponent al naţionalismului belgian de tip fascist, a pierdut în 
confruntarea electorală cu Van Zeeland din 1937. 
2 Paul Van Zeeland (1893 – 1973), avocat, politician catolic, membru în mai  
multe guverne belgiene, prim-ministru în perioada 1935 – 1937. 
3 Constantini Franco Carminati, secretar general al Operei Pontificale pentru 
Propagarea Credinţei. 
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În 27 după-amiaza a început şedinţa Consiliului 
Superior al O.P.P.Cr.1, în cadrele căreia a doua zi după-amiaza 
am venit şi eu la rând cu raportul. În acesta făceam o propunere 
cu privire la organizarea Operei în Biserica latină din România, 
la aplicarea indulgenţelor la calendarul grecesc şi la unele texte 
liturgice pe care să le folosim la Ziua Misionară! Când am 
terminat, a spus preşedintele: „Cele propuse nu se pot hotărî 
acum numai de noi. Dar în ceea ce priveşte rezultatul atins în 
România, îţi mulţumesc din tot sufletul pentru tot ce s-a făcut, 
e şi meritul tău (omne quod factum est, tibi attribuitur! 2)”. În 
aceeaşi zi seara, rectorul Colegiului român, Msgr. Dell’Aqua, 
fiind pe la Constantini, m-a lăudat în faţa lui, fără să ştie că 
sunt găzduit de el. 

Când am plecat de acasă, l-am întrebat pe episcop cum se 
umblă la Roma: Cu brâu? Cu cruce? Mi-a răspuns cam evaziv, 
dar mi-a spus să port cruce atunci când merg oficial. La primele 
vizite am şi luat crucea, de aceea Excelenţa Sa Constantini mi-a 
zis când m-a văzut: „Dumneavostră aţi fost numit nu demult 
episcop!” (se gândea poate la Episcopul Bălan – auzind că sunt 
român de la Lugoj – sau la fostul preşedinte naţional din 
Iugoslavia, numit acum episcop). La şedinţa solemnă de 
deschidere aveam pardesiu, sub el era crucea. Colegul austriac, un 
prelat de la Viena, m-a întrebat dacă port mai departe crucea, 
pentru că şi el o are, dar aici nu o poartă decât episcopii. Aşa, fiind 
în clar cu situaţia, am pus-o în buzunar şi nu am mai purtat-o. 

Şedinţa Consiliului Superior a fost o şcoală pentru 
mine: am văzut cum se lucrează în alte ţări şi câte mai avem 
noi de făcut! Am făcut şi cunoştinţe preţioase, îndeosebi cu 
Cehoslovacia, Austria, Elveţia, Germania etc. Ne-am şi 
fotografiat, am adus două tablouri. 

În zilele de 30 Aprilie şi 1 Mai a fost şedinţa Operei Sf. 
Apostol Petru pentru clerul indigen. De încheiere, la 1 Mai, 

                                                 
1 Opera Pontificală pentru Propagarea Credinţei   
2 Tot ce s-a făcut ţie ţi se atribuie (lat.) (n. trad.) 



 257

orele 12, am avut audienţă la Papa. A fost ultima audienţă la 
Vatican, fiindcă în aceeaşi zi Papa s-a mutat la Castel 
Gandolfo. Nu ne-a mai primit separat, cum se făcea până aci, ci 
în audienţă comună, în sala cea mare a beatificărilor, vreo 
4.000 de pelerini. 

În 2 Mai, ziua de Paşti, am făcut liturghia la biserica ro-
mânească, de acolo am mers la recepţie la ministrul Vasiliu. 
Aci am întâlnit pe ministrul Lugojanu cu altă multă lume. 
Domnul Lugojanu m-a luat la el la masă. A mai fost de faţă 
domnul Stelian Popescu cu domnul Ţiţeica, secretar general al 
Academiei Române. Acesta din urmă a toastat, am toastat şi eu 
ca lugojan.  

În aceeaşi zi după amiaza a fost deschiderea solemnă a 
Congresului „Pro Eclesia Orientali”, aranjat de părintele Herman 
S.I., directorul Institutului Pontifical Oriental. Atât el – când i-am 
făcut vizita – cât şi părintele Salaville1 A. A. de la Colegiul 
Românesc, au stăruit să iau şi eu parte ca reprezentantul 
României. Aci am făcut cunoştinţă cu arhimandritul Ilkici de la 
Sombor, sârb ortodox, venit şi el la acest Congres. E un ortodox 
pacifist, redactorul revistei Duchovna Straja (Straja sufletească). 
Îmi spunea că ruşii anume au dat ordin ca nu cumva să ia parte 
cineva la acest Congres! El a fost îmbiat să fie episcopul bisericii 
dizidente din Cehoslovacia, dar nu a primit. 

În zilele următoare (3-5 Mai) au fost şedinţele acestui 
Congres, la care am fost provocat şi eu să vorbesc, deşi nu 
intenţionam. Am propus ideea de a se înfiinţa o operă pentru 
biserica orientală, cum sunt celelalte opere pontificale. Ideea a 
fost mult discutată şi acceptată! 

 În 6 Mai am fost primiţi la cardinalul Tisserant2, apoi 
am mers în audienţă la Papa, la Castel Gandolfo. Aci am văzut 
într-un salon o icoană originală cu Cina de taină: deasupra o 

                                                 
1 Sévérien Salaville, spiritualul Colegiului Pio Romeno din Roma. 
2 Eugène Tisserant (1884 – 1972), cardinal, prefectul Congregaţiei pentru 
bisericile de rit oriental. 
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mulţime de îngeri, jos copii care servesc la masă şi un căţel 
care linge o caserolă. În aceeaşi zi după-amiaza am fost la 
Ostia, unde a fost solemnitatea cu binecuvântarea mării. N-am 
putut lua parte la primirea pelerinilor şi a episcopilor români. 

În 5 Mai seara Marchiza de Nicolo a dat în onoarea 
nostră o recepţie, la care a cântat o artistă română, domnişoara 
Şaghin de la Cernăuţi.  

De când am ajuns în Colegiul Românesc şi am văzut 
pregătirile ce se fac pentru solemnitatea inaugurării, m-am 
gândit la serviciul meu de gazetar. Am trimis un articol şi 
clişeu la Unirea, să apară în numărul din 9 Mai. Am vorbit cu 
Stelian Popescu şi am trimis un articol să apară înainte, iar 
despre serbări am făcut un reportaj, ca şi despre Congresul 
Orientalistic. 

Într-aceea am avut ocaziune să cunosc şi alte lucruri: 
nemulţumirile de anul trecut ale clericilor din Colegiul nostru. 
Rectorul mi-a făcut o impresie foarte bună şi clericii par a se fi 
împăcat cu el. Vice-rectorul Cristea e un băiat foarte bun, dar 
cam neformat. Spiritualul Salaville, şi el un om foarte bun, ar 
trebui să se ocupe mai mult de teologi, dând şi punctele la 
meditaţii. 

Am ajuns să cunosc şi chestiunea legată de Msgr. Iuga, 
care pare a fi total compromis. Ministrul Vasiliu, luându-mă 
într-o după-masă la plimbare în afara Romei, mi-a cerut să 
stărui cu tot dinadinsul ca să fie revocat, căci altfel el îl dă afară 
de la Legaţie. O să fac un memoriu la Mitropolit. 

Inaugurarea noului Colegiu „Pio-Romeno”, cu sfinţirea 
bisericii în 9 Mai, a reuşit admirabil, cum se poate vedea din 
descrierile din ziare. La dejunul dat la Colegiu, am stat lângă 
rectorul Colegiului Rutean, vis-à-vis cu Msgr. Moioli şi 
Cesarini de la Congregaţie. Colegul cehoslovac de la O.P.P.Cr, 
un canonic unit de la Ujgorod, mi s-a plâns că a cerut să fie 
găzduit în colegiul rutean şi cei de acolo, fiind mari ucrainieni, 
l-au refuzat pe motivul că, din ordinul Congregaţiei, se pot 
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primi numai episcopi. Acum rectorul îmi spunea că, de fapt, 
nici foştii elevi, chiar episcopi, nu pot fi primiţi fără aprobarea 
Congregaţiei! 

În aceeaşi zi, după-amiaza, la recepţia ce a urmat 
şedinţei festive, deşi mă cam feream de cardinali (afară de 
Dolci şi Marmaggi; Tisserant la Congresul acesta a fost cam 
rezervat faţă de mine), am fost prezentat de episcopul Bălan 
cardinalului Caccia1. Acesta m-a întrebat dacă vorbesc 
italieneşte, am spus că numai franţuzeşte. La care el mi-a 
replicat: „Aţi scris multe cărţi în limba română.” Da, adăugă 
P.S. Bălan, mai ales pentru combaterea sectarilor. Am scris, 
spun eu, din domeniul pastoral, catehetic, apologetic, după 
necesităţile Bisericii... „De unde ştia cardinalul (care nu are 
nimic de-a face cu Congregaţia Orientală) cine sunt eu?”, îl 
întreb pe P.S. Bălan. „Vezi”, spune el, „ce bine sunt informaţi 
aceştia!” (De fapt constat şi la Bălan, ce mult vrea să nu ştie 
Roma ceva rău despre el. Se tem grozav episcopii noştri de 
Roma!). 

În ziua precedentă, pelerinii români au fost primiţi de 
Papa la Castel Gandolfo. Audienţa era colectivă, la care noi 
românii am format grupa pricipală. Eu şi Iuga am mers cu 
episcopii într-o maşină a Vaticanului, afară de Frenţiu, care 
fiind oaspetele cardinalului Dolci, a mers cu acesta. (A fost 
comentat şi faptul că Frenţiu nu s-a găzduit cu ceilalţi episcopi 
la Colegiu!). Apoi am intrat în saloanele de dinăuntru, cu 
episcopii. Aceştia au fost primiţi în audienţă colectivă de Papa, 
după ce fusese mai întâi Mitropolitul singur şi i-a citit discursul 
omagial, care normal se citea la primirea tuturor. Spun 
episcopii că Papa, bolnav şi obosit, nu le-a vorbit decât despre 
seminar şi cum i-a ajutat Dumnezeu de a băgat 100 de milioane 
de lire în seminarii. În ziua precedentă însă, cardinalul 
Tisserant, la care încă nu fuseseră în audienţă comună, le-a 
vorbit despre vechiul regat şi le-a legat de suflet să jertfească 
                                                 
1 Camillo Caccia–Dominioni (1877 – 1946), cardinal. 
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pentru el. Cum stăteam noi în saloanele interioare cu episcopii, 
aşteptând să ne vină rândul la audienţă, îi spun lui Iuga să 
meargă să asigure locul cuvenit românilor în sala mare. Când 
colo, românii nu au sosit decât în momentul ultim, aşa că au 
rămas mai la uşă. Abia au reuşit să aducă câteva doamne în 
costum naţional. Papa a vorbit elogios la adresa românilor. 

În ziua de 10 Mai a fost serviciul divin, recepţie la 
ministrul Lugojanu, iar după-amiază concertul corului de la 
Cluj. Eu nu am participat pentru că am pregătit reportajul 
despre serbările de ieri şi m-am pregătit de plecare. Seara a fost 
dineu la Vasiliu, cu participarea cardinalilor Pacelli1, Tisserant 
şi Dolci, miniştrii Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi Franţei, 
episcopii noştri, câţiva monsegniori etc. De acolo am mers la 
gară şi acasă. 

Cât am stat la Roma, cu toate că nu am purtat crucea, 
am lăsat inelul pe deget. Din cauza asta, în câteva locuri mi s-a 
întâmplat să mă considere episcop. Când un călugăr s-a aruncat 
să-mi sărute mâna şi i-am retras-o, mi-a spus: „Avem 
indulgenţă de 50 de zile la sărutarea inelului episcopesc.” 

Quod attinet vitam cleri romani, compertus sum in ea 
quoque vitia inveniri. Ipse vidi sacerdotem cum damicella in 
monte feniculo pergere. Quidam dixit mihi esse locos ubi illi se 
inebriant, et foeminas prosequuntur; foemina quaedam cuidam 
conquesta est, eam a clerico persecutam usque in cubiculum, 
ibi ab eo in genitalibus osculatam esse!2 

                                                 
1 Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli (1876 – 1958), cardinal, la data 
consemnării secretar de stat al Sf. Scaun, viitorul papă Pius al XII-lea (1939 
– 1958). 
2Cât ţine de viaţa clerului roman, ştiu sigur că se pot descoperi şi vicii în ea. 
Eu însumi am văzut un preot preumblându-se cu o demoazelă pe muntele cu 
anason. Cineva mi-a spus că există locuri unde ei se îmbată şi urmăresc 
femei: o femeie oarecare a fost cucerită de un individ, urmărită fiind de un 
cleric până în dormitor, unde a  fost sărutată de acesta în părţile intime. (lat.)  
(n. trad.) 
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 Am făcut la Roma multe cunoştinţe şi am venit 
încărcat de idei. Înapoi am călătorit singur, destul de bine. M-a 
aşteptat Mili la gară. 

30 Iunie. Abia am stat o săptămână acasă şi a trebuit 
iarăşi să plec. Am făcut un drum în circuit: în 22 am avut la 
Blaj o adunare generală a societăţii „Sfânta Unire”, adunare 
amânată din cauză că am fost eu la Roma. În aceeaşi zi a fost 
primit la Blaj Nunţiul Cassulo, aşa că eu, în dimineaţa 
următoare, am plecat la Alba Iulia, ca să iau contactul cu 
episcopia de acolo, în cauza organizării Operei Pontificale la 
latinii din România. Pe episcopul Vorbuchner nu l-am găsit 
acasă, era la miruit, deşi a doua zi urma să vină Nunţiul la ei, se 
înţelesese cu acesta că-şi va continua miruitul şi pe Nunţiul îl 
va primi Capitlul. Dar a dat Dumnezeu de Vorbuchner s-a îm-
bolnăvit, a venit acasă şi l-a primit pe episcop cu febră de 40. 
Am stat la Seminar. 

Eu am plecat luni dimineaţa (în 24) şi am mers la Cluj, 
fiindcă în 25 avea să se ţină dezbaterea în cauza Cibului. Am 
fost avizat la Blaj că dezbaterea nu se va ţine, dar totuşi am 
mers să iau contact cu avocatul şi să-l văd pe Lulu, care avea să 
dea corigenţă la un examen pe care nu l-a luat, la al doilea 
riguros. Cu mari emoţii s-a înscris şi a luat examenul în ziua în 
care eu am plecat. Cu această ocaziune am văzut Biblioteca 
Universitară din Cluj, făcând cunoştinţă cu directorul ei şi 
văzând o expoziţie ce chiar era acolo. Am ţinut şi şedinţă cu 
membrii Operei Pontificale din Cluj. 

În 26 dimineaţa am plecat cu rapidul la Bucureşti, unde 
am sosit seara. Am mers acolo, fiindcă în 28 era dezbatere la 
Curtea Superioară Administrativă în cauza Bradului. Am luat 
legătura cu avocatul nostru (V. Roman), cu Păclişanu (să intervină 
la ministrul Iamandi pentru desesizarea contenciosului său), am 
intervenit şi la contenciosul ministerului, în zadar. În schimb am 
făcut cunoştinţă cu domnul Delladecima, luând masa cu el şi cu 
Lici. În 28 seara am fost acasă, sătul de atâta călătorie şi absenţă! 
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5 Iunie. Discursul nebun al lui Göring împotriva bi-
sericii catolice a produs bucurie şi la anumiţi lugojeni. De ace-
ea am publicat în Răsunetul un articol: „Furie teutonică”, pe 
care prietenul Boldea l-a dezaprobat. 

La 1 Iunie a fost constituirea Consiliului Municipal în 
Lugoj. Al doilea viceprimar a fost ales tot Martin Karl, spre 
ruşinea lumii. El e un analfabet bogat, aşa că plata dată lui e o 
curată risipă. Copiii lui sunt la Budapesta şi nici măcar nu ştie 
româneşte. 

11 Iunie. Fără voia mea, a trebuit să primesc a 
reprezenta Lugojul la Congresul Ligii Antirevizioniste ce s-a 
ţinut în 8 Iunie la Bucureşti. Acolo am avut un conflict cu 
părintele Partenie, secretar general al Cultelor (a se vedea 
gazeta Unirea din Blaj). În 9 dimineaţa am fost la Cluj, unde 
mă chemase Lulu să intervin ca să primească dispensă de la 
termen pentru al treilea riguros. Am rugat pe Agârbiceanu să 
intervină, fiindcă decanul Emil Haţiegan era la Bucureşti. La 
amiază am plecat la Blaj, unde am avut şedinţa Comisiei 
Catehetice, şedinţă cu Opera Pontificală şi constituirea 
consiliului Societăţii „Sfânta Unire”. Cu mare oboseală le-am 
isprăvit pe toate şi am plecat în dimineaţa următoare, fiind ziua 
de Ispas, drept la Pojoga, unde am servit şi am constatat în ce 
stare se găseşte unirea nostră. Ca să evit reîntoarcerea peste Ilia 
şi o lungă aşteptare în tren, am trecut de la Pojoga la Coşteiu de 
Sus, peste dealuri şi păduri, făcând o cale frumoasă, însoţit de 
trei flăcăi. 

6 Iulie. Iarăşi am multe de înregistrat! În 20 Iunie au 
fost Rusaliile, zi grea. În această zi s-a deschis Ruga, la care 
am luat parte cu Mili. Aci fiind foarte cald, ea a asudat şi, 
venind spre casă, a răcit şi a recidivat în gripa ce o ţine de la 
Paşti. Medicul i-a constatat bronşită şi a sfătuit-o să schimbe 
aerul.  

Luni, în 21 Iunie, am fost cu episcopul la Arad pentru 
întâmpinarea Nunţiului. Ca să nu fie primit şi înconjurat numai 
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de minoritari, la intervenţia protopopului nostru, s-a hotărât ca 
episcopul să meargă să servească la Arad, iar Nunţiul să vină 
mai întâi la noi, unde îl aşteptau şi autorităţile. A fost bine aşa. 
În biserica noastră au asistat la serbări şi delegaţii episcopiei 
ortodoxe, Păcăţan şi Botiş (episcopul fiind dus la băi). Cu noi a 
mers şi episcopul Pacha, care l-a condus apoi pe Nunţiu la 
Timişoara. Noi am venit acasă, dar a doua zi episcopul nostru a 
mers la banchet la Timişoara. Eu n-am mers, deşi Pacha m-a 
invitat şi pe mine. A fost Marianescu, care l-a primit pe Nunţiu 
la biserica noastră. 

Joi, în 24, a sosit Nunţiul la Lugoj, unde l-am primit eu 
la gară. A fost o zi frumoasă. Vineri dimineaţă a plecat cu 
episcopul spre Sarmizegetusa, după ce episcopul ne-a citit 
scrisoarea primită în acel moment de la Roma, prin care se 
spune că Papa a aprobat distingerea mea şi se cere ca episcopul 
să facă propunerea. Congregaţia crede că trebuie să se facă 
ceva potrivit disciplinei orientale, dar episcopul spune că nu va 
propune altceva decât prelatură! 

Duminică, în 27, am primit o telegramă de la Lulu, ca o 
bombă: sâmbătă 3 Iulie se promovează doctor! A dat toate 
examenele ultimului riguros, la ceea ce nu ne aşteptam. Şi le-a 
dat în parte cu distincţie! Har Domnului că l-am văzut şi pe el 
scăpat de o grijă!  

Joi, 1 Iulie, am fost, întreg clerul central, la moşia 
episcopului, unde am făcut inaugurarea casei şi a capelei!  Am 
petrecut bine. 

Vineri, 2 Iulie, am plecat la Cluj, la promoţia lui Lulu: 
eu, Pius şi Nica. Pius a sosit în 29 seara, după o călătorie de 
două săptămâni făcută în Franţa şi Italia până la Napoli. 

De la Cluj eu am plecat în 3 seara la Oradea, unde în 4 
am aranjat chestiunea „Micului misionar”, fiindcă redactorul de 
până acum, părintele Bal, merge la Bixad. În 4 seara am sosit 
acasă, eu de la Oradea şi copiii de la Cluj. Dar vai, aici o 
enormă decepţie: Lici trecuse în aceeaşi seară spre Italia, cu 
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telegrama pe care mama a înţeles-o rău şi nu l-a aşteptat la 
gară! Lici ceruse printr-o scrisoare expresă să fie aşteptat cu 
anumite lucruri şi mama îi pregătise multe bunătăţi. Mili însă a 
înţeles din telegrama: „Dimineaţă plec cu Simplonul” că Lici 
pleacă din Lugoj dimineaţă şi a luat-o ca atare. Ce de regrete 
când a primit un bileţel de la gară şi apoi o carte poştală din 
Timişoara! 

17 Iulie. Nica a plecat în 9 crt. la tabăra de străjere din 
Bumbeşti. De acolo ne scrie bine, deşi au urmat nişte ploi şi 
frig, care au băgat multă grijă în noi. 

Lici, în schimb, nu ne-a scris nimic de pe drum. Della-
decima ne scrie că ei au primit scrisori de la el şi de la Gigi. Cu 
Delladecima am stat în legătură fiindcă nu s-a publicat pentru 
alegere catedra lui Bistriţeanu de aici. Azi îmi scrie Peteanu de 
la Bucureşti că „post tot discrimina rerum”1 Lici a fost numit. 
Pare a spune că la intervenţia lui! 

Ieri a plecat Mili cu Lulu la Câmpulung Muscel.  
Eu plec cu Pius poimâine pe Valea Jiului. Am aşteptat 

să predau Cassa Centrală, am lucrat trei zile la inventariere şi 
azi, când era să facem predarea, nebunul de Marianescu ne-a 
lăsat acolo şi n-a venit să preia. Am făcut fără el, am pus cheia 
într-un plic sigilat şi i-am dat-o lui Muntean, ca director al 
Cassei Centrale. Facă el, cu episcopul, ce va şti! 

E nebun acest om, dar ce să-i faci? Aşa e din familie! 
10 August. În sfârşit iată-ne iarăşi acasă! 
Luni, 19 Iulie, am mers cu Pius la Vulcan. În 20-21 am 

stat acolo, în 23 am plecat cu el şi cu Ionel într-o excursie, care a 
reuşit admirabil. Am mers pe Jieţ în sus până la Coasta lui Rus, de 
acolo am trecut în Valea Lotrului şi am dormit acolo, în camera 
proprietarului unui joagăr. În dimineaţa următoare am urcat înapoi 
şi am trecut pe la Mândra, la Prisloape, de acolo am luat şoseaua 
de război, dar ne-a ajuns noaptea şi am dormit în pădure. A doua 

                                                 
1 „după atâtea nenorociri” (lat.) (n. trad.) 
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zi am coborât la Bumbeşti şi am vizitat-o pe Nica. Am luat apoi 
cursa şi, prin defileu, am venit acasă. Pe munte am cam rătăcit şi a 
fost negură, dar după aceea s-a făcut vreme bună. 

Săptămâna următoare am mai stat acasă, am fost la 
Aninoasa, unde am ajutat la fân la Ştefan şi Ioana. Joi, în 29, au 
plecat Pius şi Ştefan cu trăsura la Bumbeşti, de unde au adus pe 
Nica vineri acasă. Joi noaptea a sosit Lici cu Gigi la Vulcan, 
venind din Italia. Au făcut o excursie frumoasă, dar lui Lici i s-
au furat peste 1.000 lire (cam 10 000 lei).  

În ziua de 1 August după-amiază (duminică), am plecat 
într-o excursie pe Şurianu. Seara am ajuns la Casa Vânătorilor de 
la Auşel, a doua zi am mers pe Şurianu şi ne-am reîntors cam 
plouaţi. Marţi ne-am reîntors, Lici a luat de la Petroşani cursa 
pentru Târgu-Jiu - Bucureşti. Gigi a venit cu noi şi, a doua zi, a 
plecat de la Vulcan acasă. La Vulcan mă aşteptau deja două avize 
telefonice, care îmi cereau să merg pe 6 curent la Deva, fiindcă 
episcopul nu poate merge. A căzut pe o piatră la Prislop şi şi-a ră-
nit o mână. Am fost la Deva, unde am făcut binecuvântarea fun-
damentului la biserica noastră, am asistat la inaugurarea Palatului 
Administrativ şi am vorbit la dezvelirea statuii lui Decebal.      

În aceeaşi zi a murit protopopul A. Radu, aşa că, sosind 
vineri (în 6) seara cu Pius şi cu Nica la Lugoj, duminică, în 8 
dimineaţa, a trebuit iarăşi să merg la Deva, să fac înmormân-
tarea. În ambele zile a fost şi Corul „Lyra”. Lulu a venit 
sâmbătă (în 7) de la Câmpulung, iar Mili a mers de acolo la 
Odorhei şi a sosit azi. 

În acest timp, a apărut legea despre înfiinţarea Episco-
piei Ortodoxe a Maramureşului. Să le fie de bine naţional-
ţărăniştilor care au făcut reşedinţa episcopiei noastre la Baia 
Mare. Maniu e marele păcătos, căci el nu a cedat în faţa in-
sistenţelor episcopatului.  

Mai gravă, pentru noi, e chestiunea cu Lici şi Gigi, se 
pare că nu va fi nimic din căsătoria lor! Nu se înţeleg deloc!  
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11 August. Episcopul Bălan, sosit de la Prislop pentru a 
merge la Conferinţa Episcopească ce se ţine mâine la Blaj, îmi 
spune că la ordinea zilei e chestiunea Episcopiei Ortodoxe a 
Maramureşului. Ce poziţie pot să ia episcopii noştri? Pot ei îm-
piedica? Mai ales că – precum constată şi el – Rusu are multă 
vină. Nu pot face altceva decât să ceară pentru Biserica noastră 
ceva compensări. Episcopie la Bucureşti! 

Ne-a mai comunicat mie şi lui Marianescu că atunci când 
a fost ultima oară la Roma, fiind P.S. Sa încă membru al comisiei 
pentru codificare, a vizitat pe Cardinalul Massimo Massimi1. 
Acela l-a întrebat, în legătură cu noul codex: „Vreţi Patriarh?” 
Vrem, a răspuns, dar nu acum. „Ce să vă dăm acum?” Mitropolit 
Primat...şi e sigur că, dacă Papa l-ar cere, Regele l-ar da! 

12 August.  Astă-seară, a plecat Pius cu simplonul pes-
te Iugoslavia, Italia, Elveţia. Ajute-i Dumnezeu să-şi termine 
cu bine lucrările la Strasbourg şi, venind acasă, să aibă norocul 
unui post potrivit pentru el! (Când am fost cu el la Cluj la pro-
moţia lui Lulu, l-am dus şi la profesorul Pop de la clinica 
chirurgicală din Cluj, ca să facă cunoştinţă). Cât a stat acasă, 
am constatat că Pius s-a dezvoltat foarte frumos, ca maniere, 
fel de a gândi, păşire în societate. Lui Lici i-a trimis în ultimele 
zile o scrisoare de o crudă realitate în chestiunea căsătoriei cu 
Gigi. Cred, totuşi, că a făcut unele aprecieri exagerate şi a ju-
decat lucrurile cam unilateral. 

16 August. Aseară am venit de la Radna, unde am mers 
alaltăieri dimineaţa cu Ion Raţiu. Azi au sosit patru preoţi, trei 
teologi germani care mă avizaseră că vin. I-am încvartiruit2 la 
Internat, după ce în zadar am umblat pe la germanii din locali-

                                                 
1 Massimo Massimi (1874 – 1954), cardinal, preşedinte al Comisiei pontifi-
cale pentru întocmirea Codului canonic pentru bisericile orientale. Episco-
pul Bălan delegat în 1936 din partea Blajului la Vatican, ca membru în co-
misia pentru redactarea Codului canonic, a emis propunerea acordării dem-
nităţii de Mitropolit Primat pe seama Bisericii Greco-Catolice din România. 
2 cazat  
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tate să-i găzduiască ei. Sunt tare curioşi nemţii! Nici măcar la 
gară nu a mers în calea lor părintele Klutsch, deşi l-am rugat. 
(Ulterior mi-a explicat că a adormit!) 

18 August. Azi au plecat germanii. Ei se numesc:  
Dr. Henric Linssen, Studienassesso în Mönchenglad-

bach  (diec[esa] Aachen). 
Rudolf Besouw, Religionslehler in Jülich (diec[esa] 

Aachen). 
Gothfried Dossing, Kaplan in Rotheim (diec[esa] Aa-

chen). 
Georg Lunz, Kaplan, Brand (diec[esa] Aachen). 
Alois Brannreiter, student la teologie, Ausburg – Dillin-

gen. 
Alois Düsing, student la teologie, Münster-Westfalien. 
Friederich Meyer, student la teologie, Bonn  (arhi-

d[iecesa] Köln). 
Am vorbit multe cu ei. Mi-au spus-o mai de multe ori 

că aici în România văd cum poate fi cineva bun catolic şi bun 
patriot. În Germania a fi catolic înseamnă a fi rău patriot! 

28 August. Săptămâna trecută, (între 23-27),  am avut 
exerciţii spirituale, conduse de părintele Gârleanu1 cu multă 
abilitate. De încheiere a fost Consistor plenar. 

Alaltăieri noapte au sosit aici excursioniştii francezi, 
membrii ai asociaţiei „Voyage d’Amitié”, sub conducerea 
părintelui Dassonville S.I. din Strasbourg, despre care îmi scri-
sese Pius încă în iarnă şi mi-a cerut programul. Eu i-am scris 
părintelui Barral la Bucureşti şi mi-a comunicat că va face un 
program împreună cu Nunţiatura. La urmă, se vede, s-au adre-
sat şi Agru-lui, căci acela ne-a scris la Episcopie, unde s-a for-
mat un comitet de primire sub prezidenţia mea. Totuşi, în cele 
din urmă, alţii le-au făcut itinerariul, evitând Blajul, în schimb 
i-au dus la Sibiu-Răşinari. Primăria a fost avizată despre sosi-

                                                 
1 Ion Gârleanu (1892 – 1944), preot franciscan, spiritual al Academiei 
teologice greco-catolice din Oradea, autor de cărţi pentru rugăciune. 
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rea lor, dar noi nu. E drept că Primăria a lăsat totul în grija 
noastră. Am făcut ce am putut, deşi au venit în momentul cel 
mai nepotrivit, la încheierea exerciţiilor spirituale, în ziua Con-
sistorului plenar. 

Lulu e dus de patru zile la Odorhei. 
Azi în Consistor ne-a povestit episcopul că Roma a 

trimis vorbă prin el decedatului mitropolit Suciu să-şi ceară un 
coadjutor, dar a ezitat. I-a propus lui Bălan să-i fie arhiereu, 
ceea ce el nu ar fi primit. 

Un alt lucru interesant, auzit de P.S. Sa de la fostul 
ministru al Cultelor, Alexandru Lapedatu: când a fost (pe la 
1923-1925) Patriarhul Ierusalimului, Damianos, în România, a 
dat înainte un interview în care spunea că Regele Ferdinand e 
cel mai mare protector al ortodoxiei. Asta, pe Ferdinand – fiind 
catolic – l-a exasperat atât de mult încât nu l-a mai primit pe 
Damianos în audienţă! 

În timpul din urmă s-a făcut în Lugoj încercarea de a se 
înfiinţa comunitatea evreiască ortodoxă. Primarul îmi povesteş-
te cum s-a opus, deşi au făcut încercări să-l câştige şi pe proto-
popul ortodox român Mihăescu. Pe de altă parte, îi susţine un 
reprezentant al naţional-ţărăniştilor. La alegerile comunale, 
baptiştii şi evreii au avut ordin să voteze cu roata (naţional-ţă-
răniştii). 

În fine, îmi spune primarul că s-au făcut intervenţii ca el 
să se facă francmason. I-au pus în vedere că-l lansează pe toate 
terenurile, cum doreşte el, şi poate avea bani câţi îi trebuie! 

2 Septembrie. Prof. Dr. Wühr din München, cu care 
sunt în legătură şi care mă rugase să-i scriu în româneşte, acum 
îmi scrie că ultima mea carte poştală a primit-o cu întârziere de 
trei săptămâni şi că, pentru a se evita asemenea întârzieri inu-
tile – din cauza atâtor suspicionări –, să-i scriu în viitor numai 
în nemţeşte! Nici Misionarul să nu i-l mai trimit – se vede că în 
Germania catolicii sunt urmăriţi ca răi patrioţi! (Scrisoarea lui 
Wühr a fost dată la poştă aici în România!) 
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3 Septembrie. Azi a sosit Lici acasă de la Bucureşti, 
definitiv, pentru a-şi ocupa postul de profesor la liceul de aici. 
A ieşit de la Academie, primind o frumoasă scrisoare. Cred că 
e bine aşa, să-şi vadă el de profesiunea didactică. 

16 Septembrie. A trecut vizita Cardinalului Tisserant1. 
Sosit în ţară marţi, 7 crt., episcopul l-a aşteptat la Jimbolia, noi 
la gară în Lugoj. Eu cu Marianescu am fost cu el la toate 
mesele şi, fiindcă eu am şezut în stânga lui, am avut ocaziunea 
să conversez mai mult cu el şi să cunosc sufletul acestui om 
mare. E foarte cuminte şi ştie multe. A învăţat a citi şi a scrie la 
trei ani, la şase ani a început limba latină şi germană. S-a 
pregătit pentru fizică şi matematică, dar, intrând la Institutul 
Catolic, s-a apucat de limbile orientale pentru studiul biblic. În 
război a fost soldat, apoi caporal, în Mesopotamia a făcut 
călare 4.000 de kilometri. Rănit, a fost chemat la Ministerul de 
Război din Paris să dea relaţii despre frontul din Armenia, unde 
se întâlneau germanii cu ruşii. A ajuns locotenent. După război 
a ajuns la Biblioteca vaticană, unde era şef Achile Ratti. A fost 
ales profesor la Institutul Catolic din Paris (limbile orientale), 
cu un salariu frumos. Dar Ratti s-a dus la Papa de atunci şi i-a 
propus să-i ridice salariul, ceea ce Papa a şi făcut, iar Ratti i-a 
spus lui Tisserant că biserica îi va fi recunoscătoare. Ceea ce  
s-a şi întâmplat. Când a ajuns Ratti Papă, l-a făcut cardinal. 
Când l-a pus în fruntea Congregaţiei Orientale, acesta i-a spus 
Papei ce vederi îl conduc şi Papa a aprobat să dea îndrumări 
după vederile sale. De exemplu, el e de părere că ritul nu e 
numai personal, ci e şi teritorial, deci în România trebuie să 
domine ritul oriental. 

Ne-a povestit multe la masă, cum şi-a ajutat şi-şi ajută 
familia, având 19 nepoţi. Până nu era Cardinal, o ducea mai 
uşor cu casa, mâna el maşina, nu ţinea şofer. Acum ţine şofer şi 
personalul de casă necesar. Plata e 90.000 lire italiene, din care 
30.000 chiria. 
                                                 
1 Autorul se referă la vizita apostolică a Cardinalului Tisserant în România. 
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În conversaţii s-a pus o dată şi chestiunea unui cardinal 
român. A observat corect că mai întâi trebuie să avem un 
mitropolit primat. Foarte bine a făcut Episcopul Bălan că l-a 
dus pe la Sarmizegetusa şi Densuş: a văzut urmele vieţii 
romane pe aici! 

Secretarul Ştefan Bălan mi-a şoptit că pe drum au vorbit 
iarăşi de mine, despre distincţia mea. De la scrisoarea pomenită la 
6 Iulie, insistând episcopul ca să mă facă prelat, Congregaţia şi-ar 
fi menţinut punctul de vedere că nu mă face fiind eu căsătorit. Pe 
al doilea, pe Marianescu – propus la cererea mea – îl vor face. 
Episcopul ar fi răspuns că dacă nu mă face pe mine, nici pe al 
doilea să nu îl facă. Acum iarăşi a stăruit pe lângă cardinal. Ceea 
ce eu auzind, miercuri în 8, după Liturghie, la care am predicat eu, 
venind vorba între mine şi episcopul că el tratează mai departe 
chestiunea, l-am rugat să renunţe, căci eu nu aspir la distincţie, 
sunt mulţumit cu ce am. Episcopul nici nu a voit să mă asculte! 
Sunt curios ce au mai isprăvit. 

Joi, în 9 crt., înainte de masă, am avut prilejul să stau 
singur cu Cardinalul în salon. I-am spus de luptele noastre de 
după război, de norocul pe care l-am avut cu lupta confesională 
provocată de ortodocşi, de organizarea Acţiunii catolice, a 
Agru-lui, de meritele lui Valer Pop. 

Episcopul l-a însoţit la Bucureşti şi de acolo la Blaj. La 
Bucureşti, duminică, a dat Nunţiatura o masă la care a luat parte şi 
şeful guvernului (Tătărăscu), cu Inculeţ  (vicepreşedintele consi-
liului). Episcopul nostru spune că a vorbit multe cu Tătărăscu şi i-
a pus întrebarea: „Îţi dai seama cine e acesta?” „Da” – a răspuns – 
„şi avem tot interesul să fim bine cu el.” Regele l-a primit pe 
Cardinal la Sinaia, 32 de minute, a ieşit foarte mulţumit de la el. 
Duminică au vizitat şi câteva biserici ortodoxe: Domniţa Bălaşa, 
Mitropolia, toate ticsite la Liturghie. 

Din cauză că a fost reţinut la Bucureşti, episcopul nu a 
putut participa la Congresul Astrei la Timişoara şi mi-a 
telegrafiat mie să-l înlocuiesc. Am făcut-o, ţinând Liturghia la 
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biserică, cu parastas şi discurs pentru Timotei Cipariu. Apoi, la 
şedinţa festivă, am salutat Congresul în numele Bisericii Ro-
mâne Unite. După adunare îmi spunea vicarul Muntean: „Mult 
m-am gândit, ce noroc că dieceza noastră te are pe Măria-Ta.” 

Revenind episcopul de la Blaj, unde s-a despărţit de 
Cardinal, ne-a povestit una-alta din cele auzite. De exemplu, că 
în vara aceasta, când a mers Pacelli în Franţa pentru sfinţirea 
bisericii Lisieux, i-ar fi spus Papa: „Spune domnului Blum 
(prim-ministru evreu) că niciodată nu a fost tratată Biserica în 
Franţa ca sub guvernul d-sale!” 

Azi a fost primirea la Teologie. Se caută candidaţi 
pentru Roma, am avea trei locuri, dar nu e niciun aspirant. Se 
spune că nici Blajul nu are. Se oferă la toţi băieţii dovediţi mai 
bine, dar nu se însufleţesc. Cauza: celibatul. Recunoaşte şi 
episcopul că la etatea aceasta nu te poţi aştepta să fie copiii 
hotărâţi în direcţia aceasta. Va trebui să cedeze Congregaţia. 
Din partea-mi constat că încă o dată se dovedeşte de nenorocită 
ideea cu seminarul nostru la Roma, susţinută de episcopii 
noştri, în pofida unui seminar central la Bucureşti. 

Azi a trecut pe aici, mergând spre casă, Louis Marin,1 
marele filoromân. Primind telegramă de la Liga Antirevizionis-
tă, i-am aranjat o primire frumoasă. 

23 Septembrie. Ulterior îmi comunică episcopul că, în 
faţa Regelui, cardinalul Tisserant ar fi arătat importanţa ce ar 
trebui dată Bisericii Unite chiar la Bucureşti şi în vechiul regat. 
Amănuntele cu care ar fi pledat în faţa Regelui nu le-a spus, dar 
Regele i-a răspuns: „Planul Eminenţei Voastre e şi planul meu...” 

Zilele acestea a fost la mine domnul Mănescu, fost secre-
tar de redacţie la Albina în Bucureşti. Azi scrie unde şi ce poate. A 
redactat Veghea împreună cu Ştefan Tătărăscu, fratele primului 
ministru, mare naţional-socialist. Îmi spune însă că ei, cu gazeta 
lor de dreapta, luau bani de la evrei. De exemplu Herdan le dădea 

                                                 
1 Probabil e vorba de francezul Louis Marin (1871 – 1960), profesor, om 
politic şi membru al Academiei de ştiinţe morale şi politice din Franţa 
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6.000 lunar şi, zilnic, 35 de pâini pentru personalul de reporteri. 
Mi-a arătat cu date concrete ce bani iau Porunca Vremii, 
Universul, Curentul... şi dau evreii mai bucuros la cele de dreapta, 
ca să le astupe gura. Trustul zahărului dă regulat la Universul şi la 
celelalte, apoi mai sunt alte şi alte firme. Pamfil Şeicaru a luat un 
milion de la Fieldermann1 cu obligamentul de a ţine conferinţe în 
toată ţara. A ţinut una la Craiova şi gata. Şeicaru are la Ciorogârla 
o fermă minunată şi palatul din Bucureşti. Dr. Ilie Rădulescu, care 
mai înainte se împrumuta cu câte un pol şi de la portar, acum are 
palate câştigate prin Porunca Vremii. 

29 Septembrie. Pe ieri au fost convocaţi episcopii la o 
conferinţă episcopească la Stâna de Vale, unde e şi Cardinalul 
Tisserant. Episcopul nostru îl va însoţi apoi până la Jimbolia. 
La plecare, fiind şi vicarul general în concediu, m-a lăsat pe 
mine să-l suplinesc. 

În cauza înfiinţării unui vicariat pentru românii uniţi din 
America, la un raport al episcopului nostru (provocat de cazul 
preotului Vucu), Congregaţia Orientală nr. 462/ 1928 din 28 
Iulie răspunde că de două ori a dezbătut-o şi a ascultat pe toţi 
cei interesaţi, dar în unanimitate s-a decis că nu e oportună 
înfiinţarea unui vicariat apostolic. Frumos! Aşa ne mănâncă 
Roma biserica din America! 

24 Octombrie.  La 29 Septembrie i-a venit lui Lulu 
chemare la Blaj, unde a mers în 3 Octombrie şi şi-a ocupat ca-
tedra. L-am vizitat în 18 crt. şi l-am găsit bine, decât că în cau-
za concursului publicat la B.N.R. e iarăşi copleşit de griji (vezi 
mai la vale!). 

La 14 Octombrie au avut loc la Alba Iulia marile serbări 
cu inaugurarea monumentului lui Horia. De faţă a fost şi M.S. 
Regele. Cu acea ocaziune putem înregistra următoarele, în ceea 
ce priveşte pe episcopii noştri: Frenţiu a scris înainte celorlalţi 
că el merge la biserica Încoronării. Mitropolitul i-a răspuns că 

                                                 
1 Wilhelm Fildermann (1882 – 1963), jurist şi om politic, preşedintele Fe-
deraţiei Uniunii Comunităţii Evreieşti din România în perioada interbelică. 
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el va putea merge, eventual cu încă cineva, dar ei fac parastas 
în biserica lui Atanasie, pentru că Crişan a fost unit (P.S. Bălan 
a citit undeva că ar fi fost chiar preot.). Ziarele au şi remarcat  
prezenţa în biserică a unor episcopi uniţi, catolici şi calvinieni! 
Dar la serviciul din biserica noastră nu a luat parte oficialitatea, 
nici nu s-a pomenit în presă nimic despre acest serviciu. Mitro-
politul Bălan de la Sibiu a vorbit, Nicolescu nu. La masă, Pa-
triarhul a fost lângă Rege, Bălan între miniştri, Nicolescu 
undeva departe între episcopii ortodocşi. Totul este a se atribui, 
după părerea mea, împrejurării că episcopii noştri nu s-au în-
ţeles înainte nici între ei, nici cu guvernul. 

După plecarea Cardinalului Tisserant din ţară şi sosirea 
lui la Roma, mi-a scris prietenul Msgr. Bouquin, directorul 
Agenţiei Fides, că a luat masa cu el – cum obişnuieşte demult, 
fiind ei buni prieteni, ambii francezi –. A luat masa cu el şi 
înainte de a veni Cardinalul încoace, de aceea mi-a trimis salut 
prin el (i-a spus Cardinalul atunci că mă cunoaşte din primăva-
ră!), iar acum i-a comunicat că a rămas foarte mulţumit de pri-
mire şi de ce a văzut aici. Eu cred că putea fi şi mai mulţumit, 
dacă nu ar fi anumite lipsuri şi neglijenţe. Episcopului Bălan i-
a scris cardinalul că a fost în audienţă la Sf. Părinte, care a 
ascultat „con paterna satisfazione” 1 expunerea sa din Româ-
nia. „Vor urma lucruri mari”, spune Bălan. E vorba ca Mitro-
politul din Blaj să-şi ia a doua reşedinţă la Bucureşti, când apoi 
se va deschide Facultatea de Teologie aci. Cardinalul Tisserant 
l-a convins pe Rege de necesitatea de a se da în România Bise-
ricii Unite rolul de dominantă a catolicismului în România, 
ceea ce Regele a acceptat şi a spus că dacă Mitropolitul se mută 
la Bucureşti, imediat îi dă Facultatea de Teologie. Până aci nu a 
învoit-o pentru că nu voia să fie sub îndrumarea spirituală a 
arhiepiscopului latin. Asta mi-a confirmat-o şi ministrul Valer 
Pop, care-mi spunea că acum mitropolitul se eschivează pe 
motiv că nu are un local potrivit. În realitate, după ideea Bălan, 
                                                 
1 cu satisfacţie paternă  (it.) (n. trad.) 
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relevată de Cardinal şi în Conferinţa de la Stâna de Vale, s-ar 
putea construi seminarul în grădina Nunţiaturii. 

Dar, din vorbele lui Valer Pop şi ale lui Oţoiu (de la 
B.N.R.), am observat că Mitropolitul Nicolescu nu-şi bate 
capul cu problemele astea, prea stă închis în cerc familiar, cu 
soră-sa, pe care blăjenii nu o văd bucuros la masa Mitropolitu-
lui (d-apoi la masa lui Bălan la Lugoj: nepoata cu strănepoa-
tele!), iar nepoţii de soră ai Mitropolitului sunt nişte destrăbă-
laţi, care poartă cocote în trăsura Mitropoliei! (Astea mi se pare 
că le-a auzit Oţoiu de la canonicul Roşianu).   

De fapt, şi Bălan şi-a exprimat nemulţumirea cu starea 
de azi, când Cisar ar trebui să prezideze conferinţele comisiei 
din ambele episcopate, iar Cisar nu-şi bate capul cu nimic. De 
aceea stăm aşa prost cu Fondul religionar şi de studii, Status 
Catholicus, Patrimoniu ş.a. Trebuie să se facă numirea lui 
Nicolescu ca Mitropolit Primat. 

Nu ştiu cu ce ocaziune, episcopul fiind absent şi vicarul 
în concediu, aveam delegaţie să desfac poşta. Aşa am văzut o 
scrisoare prin care P.S. Sa Frenţiu îl avizează pe episcopul 
Bălan că i-a trimis 100 mii lei pentru domeniu, adică pe 5 ani 
rata anuală la care e obligat să dea pentru episcopul Lugojului. 
Scrisoarea am dat-o secretarului, fără să o înregistrez, am 
aşteptat să-mi vorbească episcopul despre ea. Acum, când a 
fost la Alba Iulia, nu mi-a mai dat delegaţie să desfac poşta, de 
aceea nici nu a fost cine să o desfacă. Reîntors însă, mi-a vorbit 
de aceşti bani, spunând că o să hotărâm în Capitlu ce investiţie 
facem cu ei. Acum, întrebare: Ce a făcut Nicolescu cu banii 
primiţi? Frenţiu spune că i-a anticipat pe 38 de ani, dar el nu a 
lăsat nimic la inventar, ci toate le-a socotit în bani succesorului, 
chiar şi porumbii... 

17 Octombrie.  Am avut la Cluj şedinţa Comitetului 
Central al Agru-lui, şedinţă importantă, fiindcă aici s-a produs 
demisia preşedintelui Valer Pop. Cu toate acestea, el s-a purtat 
admirabil: a luat parte la şedinţă şi la discuţii. Mai interesantă a 
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fost discuţia în jurul unei moţiuni în legătură cu înfiinţarea noii 
Episcopii Ortodoxe a Maramureşului. Augustin Popa a venit cu 
un proiect de moţiune prin care se atacă guvernul. După 
cuvântul foarte cuminte al prepozitului Breban, majoritatea a 
găsit că o asemenea moţiune ar putea fi considerată ca un 
amestec al nostru în chestiile interne ale Bisericii Ortodoxe, 
dându-le şi lor dreptul ca să se amestece în treburile noastre 
când vom căuta să facem ceva la Bucureşti. Foarte bine a 
vorbit Valer Pop, făcând distincţie între chestiunea de formă şi 
chestiunea de fond. Ca formă, moţiunea nu ştiu ce rost ar avea. 
„Trebuie în fond să lucrăm.” Şi a propus următoarele: a) Agru 
să lucreze în cel mai strâns acord cu episcopatul, b) mobiliza-
rea sufletelor, c) să ne facem cunoscuţi prin presă (ziar!), la 
Bucureşti, prin prezenţa noastră, d) să îmbrăţişăm şi chestiunea 
economică a Maramureşului, fără a o lăsa în mâinile ortodoc-
şilor, e) un memoriu la Regele, prin care să se arate stăruinţele 
depuse de biserica noastră în chestiunea armoniei între cele 
două biserici româneşti. Mobilizarea să nu o decretăm doar cu 
mare alai, ci să o şi facem. Dacă o trâmbiţăm şi nu reuşeşte, ne 
compromitem, pe când aşa au respect faţă de noi. Ca mijloace 
materiale a oferit şi el ajutor Mitropolitului, dar de o lună de 
zile nu spune nimic. Ar fi cazul să cerem în administrarea 
Bisericii Fondul Religionar şi de studii, cu averile lor 
neexpropiate încă. Numai cupoanele pe trecut ar face vreo 25 
de milioane. I s-au pus lui Cisar la dispoziţie toate datele nece-
sare, pentru ce nu face nimic? (Sub acest expozeu al lui Valer 
Pop, Septimiu Popa, care e naţional-ţărănist şi cam habotnic, 
mi-a şoptit: „Vezi, şi pe acesta atâta l-am intrigat1 până ce a 
trebuit să-şi dea abzicerea...!”).  

S-a propus şi un protest împotriva suspendării gazetei 
Unirea, dar nu s-a primit. 

În aceeaşi zi am fost cu Valer Pop la Liturghie la bise-
rica Universităţii, ticsită. Când am ieşit, Valer Pop mi-a spus: 
                                                 
1 a intriga (arh.) – a băga intrigi împotriva cuiva  
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„Vedeţi ce bine e că se face slujbă românească aici şi la asta nu 
s-a gândit nimeni.” Nu a cerut-o nimeni, a fost exclusiv ideea 
lui Valer Pop... 

De la Cluj am mers seara la Blaj, unde am dus actele lui 
Lulu, am aranjat convocarea unei adunări generale extraordinare a 
„Sf. Uniri” pentru desfiinţarea ei şi am mai stat de vorbă cu lumea 
de acolo. Am fost la Mitropolit, l-am găsit citind La Croix. (Mi-a 
povestit Macaveiu că Mitropolitul nu se prea ocupă serios cu 
nimic; el, Macaveiu, desface poşta şi îi duce numai ceea ce crede 
că e absolut necesar să vadă Mitropolitul.) Eu i-am referat ce s-a 
făcut la Cluj. Mi-a spus că în cauza memoriului către Rege  poate 
ar fi bine să mai aşteptăm puţin ca să nu pară că o fac ai noştri de 
frica ortodocşilor. Îmi spunea apoi că, de fapt, la insistenţele lui 
Rusu a cerut audienţă la Rege şi a adăugat: „Dacă şi Majestatea 
Sa găseşte de bine.” I s-a răspuns: „Audienţele sunt suspendate.” 
Am vorbit şi de Iuga care era în antişambră1. În locul lui şi al lui 
Bălan merge Tăutu la Roma, dar Iuga nu vrea să cedeze. Am luat 
masa la Mitropolitul şi, după-masă, mi-a arătat un memoriu făcut 
de Zombory către Cisar, în care se arată neglijenţele acestuia în 
cele administrative şi se expun lucruri foarte urâte pe partea 
preoţilor săi. Zicea Nicolescu: „Iată, aceştia – latinii de la Bucu-
reşti – vorbesc la Nunţiatură şi în tot locul cu dispreţ despre noi, 
uniţii!” 

Lulu abia s-a instalat la catedră şi are o altă grijă pe 
capul lui: examenul de la B.N.R. Să vedem cum va trece şi 
peste asta! 

La plecarea din Blaj, am scăpat trenul accelerat de 
după-masa din cauza unei prea mari aglomerări la bilete. Am 
făcut scandal şefului şi reclamaţie! 

Sosind acasă aflu că, într-o dimineaţă, a trecut biata 
Gigi pe aici spre Radna, i-a telegrafiat lui Lici să iasă la gară. 
Când s-a reîntors, eu mergeam la Bucureşti şi am mers împre-
ună până la Severin. E într-o stare sufletească lamentabilă din 
                                                 
1 anticameră  
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cauză că Lici o părăseşte. Flere possum sed juvare non1. Eu şi 
Mili suntem dureros impresionaţi. Motivele pe care le invocă 
Lici sunt neserioase şi va rămâne o piatră grea pe sufletul meu 
această chestiune! 

În Bucureşti am stat în zilele de 22-23 Octombrie. Am 
isprăvit multe: cauza oraşului la CEC, am obţinut de la Valer 
Pop cele 50 mii pentru Noul Testament, după ce prima zi, la 
Minister, nu m-a putut primi şi m-a primit a doua zi acasă. Am 
rezolvat chestiuni importante şi la Culte. Am avut de luat unele 
lucruri de la Nunţiatură şi Msgr. Sensi a fost atât de ocupat 
încât nu a venit să mă vadă. Principalul a fost însă înscrierea lui 
Lulu la examenul B.N.R. Am vorbit cu directorii Savu şi Oţoiu 
şi mi-au promis toată bunăvoinţa. 

27 Octombrie. De trei zile fac liturghii pentru reconcilie-
rea lui Lici cu Gigi. Azi a primit Lici o scrisoare de la domnul 
Delladecima, prin care îl invită la Severin să-i vorbească, fiind 
Gigi dusă de acasă. Purtarea de azi a lui Lici mi-a inspirat oa-
recare încredere, până spre seară când iarăşi vorbea cam ciudat. 

Boldea îmi spune că ieri a vorbit cu Ancuţa, care l-a 
asigurat că nu va veni Mihalache la putere. Se spune că Regele 
s-a înstrăinat de Franţa şi gravitează spre Anglia. E aşteptat în 
Anglia cu mare fast. 

Partidul nostru se pregăteşte de lupta electorală. Pe mine 
m-au candidat la Senat, în locul prim. Să văd ce zice episcopul. 

1 Noiembrie. Ieri a fost dezvelirea monumentului lui 
Coriolan Brediceanu2 şi deschiderea Congresului Federaţiei 
Asociaţiilor Presei din Provincie. În vederea acestui Congres, 
am dat un articol la Acţiunea („Cum a încetat să apară 
                                                 
1 Pot să plâng, dar să mă bucur nu. (lat.)  (n. trad.) 
2 Coriolan Brediceanu (1850 – 1909), figură de primă mărime a mişcării 
naţionale româneşti din Banat, avocat, preşedintele P.N.R. din judeţul 
Caraş-Severin., membru în Comitetul Naţional al P.N.R., deputat în 
Congregaţia comitatensă şi în Parlamentul de la Budapesta, apărător în 
Procesul Memorandist. Bustul în bronz a fost executat de sculptorul Marius 
Moga. 
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Drapelul?”) şi unul la Suflet Nou din Comloş (despre Cronica 
lui P. Raţiu din 1848). Lici a publicat la Răsunetul un articol 
despre C. Brediceanu şi a aranjat o expoziţie a presei, foarte 
reuşită. Am expus şi eu câteva lucruri de valoare. 

La dezvelirea bustului, episcopul Bălan a arătat legă-
turile lui Coriolan Brediceanu cu Biserica Unită, care au contri-
buit mult la promovarea lui. A fost un bun răspuns la cele 
spuse de Lăzărescu de la Caransebeş, care iarăşi a pomenit de 
„biserica drept-măritoare”. În aceeaşi zi, după-amiaza, Lăzăres-
cu a vizitat pe episcopul nostru. La plecare, când i-a ajutat epis-
copul nostru la îmbrăcat, a zis: „Ne îmbracă acum, dar când 
vom trece, ne dezbracă de toate.” 

La banchet am cunoscut, între alţii, pe Ciolic de la 
Silistra şi pe Taloescu de la Petroşani, care m-au rugat să scriu 
un articol pentru un număr festiv pe care îl vor scoate. 

5 Noiembrie. Aseară am vorbit la telefon cu Lulu la 
Bucureşti. Ieri a început examenul la B.N.R.. Spunea că a dat în 
scris la două examene „cam prost”. Azi dimineaţă au franceza şi 
germana. Nu le permite nici dicţionar... doar puţină speranţă.    

10 Noiembrie. Ieri noapte am revenit de la Congresul 
Agru-lui, ţinut la Satu Mare. S-a ţinut acolo pentru a se face o 
demonstraţie la graniţa de vest şi a se încuraja Episcopia Mara-
mureşului, atacată de înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe de acolo. 
Scopul a fost atins în bună parte, deşi în întregime a arătat lipsa 
de pregătire şi de tactică a arhiereilor. În cauza demisiei lui 
Valer Pop de la prezidenţie – demisie ce trebuia primită (deşi 
era un puternic curent, susţinut de naţional-ţărănistul Valer 
Heţco şi de alţii, pentru respingerea ei), – fiindcă altfel, mi-a 
declarat Augustin Popa, că ei, maniştii, părăsesc Congresul – 
trebuia să se fi pregătit înainte numirea lui de preşedinte de 
onoare, dar când preotul Băliban1 a propus acest lucru, pre-
zidiul (Borza cu Mitropolitul, de faţă fiind şi ceilalţi arhierei) a 
amânat-o pe motivul că mai întâi trebuie modificate Statutele, 
                                                 
1 Virgil Băliban, vicar de Gherla. 
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ceea ce se va face la Congresul viitor. Borza mi-a declarat că se 
va ţine la Blaj un Congres Extraordinar, care va fi compus 
numai din delegaţi, şi acesta se va ocupa de modificarea 
Statutelor în mai multe puncte. Atunci se vor declara preşedinţi 
de onoare: Maniu, Vaida, Valer Pop. L-am întrebat ce merite 
are Maniu,  care nu s-a interesat niciodată de Agru. „A ratificat 
Concordatul!” I-am răspuns: „L-a ratificat aşa că au trebuit ai 
noştri să-i invoce omenia, dar şi atunci după multă ezitare!” 

(Mi-a povestit mai zilele trecute Bălan că, după venirea 
la putere a Partidului Naţional-Ţărănesc, secretarul Nunţiaturii 
a venit la Blaj şi a arătat că Sf. Scaun îşi revocă semnătura de 
pe Concordat. Atunci s-a dus el, Bălan, cu Coltor şi Macaveiu 
la Maniu şi au cerut să-l ratifice. A spus: „Acum, nu! Dacă 
doriţi să se facă acum, mai bine îmi dau demisia. Va veni altul 
şi-l va ratifica.” De fapt l-a ratificat abia mai târziu).        

În ceea ce priveşte Statutele invocate, bine a arătat 
Laurenţiu Moldovan în Congres că, dacă la alegerea noului 
preşedinte s-a făcut abatere de la art. 13, de ce în acest caz să 
nu se facă? Văzând eu nemulţumirea pe care a lăsat-o într-o 
parte a congresiştilor neeleganţa cu care s-a rezolvat chestiunea 
prezidenţiei de onoare, deşi primirea demisiei a fost un act de 
pacificare, am mers dimineaţa următoare la Mitropolitul şi l-am 
rugat să împace treaba, căci altfel nu e bine. Mi-a spus: „A-l 
face preşedinte de onoare înseamnă a-l scoate de la Agru. Mai 
bine să rămână, cum s-a hotărât, membru în comitet, putând 
activa mai departe!” I-am spus: „De ce nu aţi invocat acest 
punct de vedere?” M-a rugat să comunic eu acest lucru 
partizanilor ideii. Cu toate acestea, era să se facă o discuţie 
vehementă la şedinţa de după Liturghie, dacă nu se amâna 
această şedinţă pe motivul că arhiereii sunt deja la masă, toată 
lumea să meargă acolo, căci acolo se va citi moţiunea! 

S-a ţinut apoi după masă şedinţa de încheiere, la care 
noi nu am luat parte, căci am plecat de la banchet la gară. Am 
citit în ziare că au fost discuţii. 
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Însăşi alegerea preşedintelui nu ştiu ce rezultat va avea, 
căci Generalul Dănilă Pop dăduse o scrisoare prin care, 
invocând ocupaţiile din altă parte, declină de la sine această 
onoare. Dar Mefisto-Păclişanu a spus în comisie că a vorbit cu 
generalul şi acela primeşte. Alte combinaţii nici nu erau, decât 
că se vorbea de I. Băltescu, un om absolut impropriu pentru aşa 
ceva. 

O altă lipsă de prevedere a fost că nu s-a ţinut procesiu-
nea euharistică, deşi a fost multă lume cu care se putea face.  
S-a amânat din cauza temerii de ploaie. Iar la Liturghia din ziua 
sărbătorii au venit vlădicii abia după ora 10, deşi erau anunţaţi 
pentru 9.30. Am aşteptat în uşa bisericii peste o jumătate de 
ceas. O gafă enormă a fost că s-au înţeles aranjatorii cu epis-
copul Fiedler să dea o masă în onoarea episcopilor noştri. Am 
şi primit invitaţii în scris şi în ultimul moment s-a zis: „Nu 
mergem, toţi trebuie să fie cu congresiştii la masă.” Iar restau-
rantul nu se aştepta la atâta lume.  

Episcopul Frenţiu nu a fost pe motivul că avea deja 
program fixat înainte, cu consacrarea câtorva biserici. Dar unii 
au interpretat altcumva absenţa lui. 

În aceeaşi vreme Lici a fost la Severin, după invitaţia 
făcută de domnul Delladecima, Gigi nefiind acasă. I s-a cerut 
să se declare fără multă amânare. 

Lulu mi-a telegrafiat la Satu Mare că a reuşit la 
examenul de limba germană şi franceză. Să vedem când se va 
face numirea. O să vorbesc la telefon cu domnul Savu. 

4 Decembrie. Azi a plecat de la noi sărmana Gigi, care 
s-a abătut pe aici venind de la Odorhei. A stat aici o săptămână, 
după ce, la sosire, îşi lăsase bagajul la gară, dând aparenţa că 
nu vrea să stea decât de la un tren la altul. Dar a fost aşteptată 
la gară de Lici şi Nica, a fost bine primită şi a stat în speranţa 
că va putea produce la Lici ceva schimbare, dar în zadar. A fost 
prevenitor, dar nu a cedat. Au avut loc şi scene penibil de 
emoţionante între ei. Îi compătimesc pe ambii. Pe ea, pentru că 
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pare a-i fi atât de ataşată şi îşi vede viitorul înfundat. Pe el, 
pentru că nu ştiu dacă îşi va găsi alta atât de ataşată, care să-i 
suporte capriciile. Nu ştiu când ne va scăpa Lici de aceste griji! 

10 Decembrie. Astăzi am sosit de la Blaj, unde am fost 
pentru adunarea generală de lichidare a societăţii „Sfânta 
Unire”. Am stat de vorbă şi cu Mitropolitul, care m-a chemat 
să-i dau sfat în chestiunea constituirii „Uniunii Misionare a 
Clerului”. Am luat masa la el şi am vorbit mai multe. Între 
altele şi despre predicile P.S. Sale Bălan, care a ajuns de poves-
te. În Postul Crăciunului a inaugurat ciclul de predici în cate-
drală, vorbind între altele despre Dumnezeu, pe care l-a asemă-
nat cu o căţea care-şi apără căţeii ei! La Satu Mare încă a făcut 
anumită senzaţie, deşi nu a fost vulgar. În schimb în două rân-
duri la satele din Banat şi la Cugir, la Congresul Agru-lui, le-a 
făcut pe femei curve. La Jebel, un neamţ catolic, care avea în 
gazdă o coristă de-a noastră, şi-a dus şi copilul la biserică. Ve-
nind acasă, copilul l-a întrebat pe tatăl său: „Ce-i aia curvă?”   

Dar, înainte de a merge la Blaj, în zilele de 4 - 7 De-
cembrie, l-am avut pe domnul Goga la Lugoj, în propagandă, în 
vederea alegerii parlamentare, fiind el la noi candidat. Ziua umbla 
prin judeţ, seara luam masa împreună la „Dacia”, chiar şi în seara 
de 6 Decembrie (Sf. Nicolae), când peste zi am avut destui oaspeţi 
acasă. În ziua ultimă, Goga a ţinut la Lugoj o conferinţă publică, 
am avut apoi cină şi a plecat cu acceleratul de 11.05 seara. În 
aceeaşi zi, fiind liber în Lugoj, la amiază l-am dus în vizită la 
episcop. Am povestit multe şi pe drum şi la episcop. L-am rugat 
să intervină la domnul Savu ca să se facă numirea lui Lulu la 
B.N.R., ceea ce mi-a promis, fiindcă el aproape zilnic se vede cu 
Savu, pe care la intervenţia sa l-a numit Regele la B.N.R. (De 
fapt, astă-dimineaţă, sosind de la Blaj, am găsit o telegramă de la 
Goga prin care mă avizează că Lulu e numit). 

Ne-a mai vorbit Goga şi de programul lui, de ce s-a 
înţeles cu Regele în cazul unei guvernări şi că i-a dat Regelui o 
listă cu 40 de persoane (listă făcută, cum am înţeles ulterior, 
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împreună cu Savu), între care eu sunt luat ca specialist în 
materie de culte catolice. Programul său – realizabil de orice 
guvern – l-a expus şi în conferinţa ţinută la Teatru. La plecare, 
m-a sigurat Goga din nou în cauza lui Lulu. 

Abia sosit de la gară, seara la 23.15, găsesc o telegramă 
sosită episcopului şi trimisă de el mie cum că Alexandru Pop 
din Vulcan, al cărui fiu este prefect la Deva, a murit. Am plecat 
deci dimineaţa la Vulcan, unde am făcut înmormântarea – cu 
mare asistenţă. Generalul Dănilă Pop, Mioc, Timoc, toată 
administraţia. Clerul nostru a fost în frunte cu Zugrav, cătrănit 
rău pe mine din cauza unor hotărâri ale Exactoratului. De acolo 
am mers în dimineaţa următoare la Blaj. 

De Sf. Nicolae am primit o scrisoare şi de la Ştefan 
Bălan din Roma. Îmi scrie că în Acta Ap. Sctis din 7.X. a 
apărut numirea de prelat a lui Marianescu, dar decretul nu s-a 
expediat. Asta din cauza expusă la 16 Septembrie. 

Într-o scrisoare primită de episcop de la cardinalul Tisse-
rant în cauza „Dictionnaire de la Théologie Catholique”, acela 
vorbeşte şi de mine spunând: „vôtre excellent prevôt, M. Brîn-
zeu!”1 

20 Decembrie. Aseară am sosit de la Semlac, unde am 
ţinut misiuni în zilele 12-19 crt. Parohia se prezintă bine. Am 
făcut cunoştinţă cu şefii liberalilor din judeţul Arad, care, 
acolo, şi-au terminat propaganda în vederea alegerilor. 

23 Decembrie.  Rezultatul alegerilor e neaşteptat de 
slab pentru noi şi dezastruos pentru guvern, care nu a obţinut 
40%, deci nu va avea prima doctorală! Să vedem ce va mai fi! 

29 Decembrie. Am petrecut bine Sărbătorile Crăciu-
nului. A doua zi seara a fost ceai la episcopul. Aseară am fost 
la Ungur. Am auzit că – după ştirile de  la radio – a doua zi de 
Crăciun ar fi venit Regele de la Sinaia la Bucureşti, a primit pe 
Goga în audienţă, iar aseară cineva pomenea de constituirea 

                                                 
1 „excelentul vostru prelat, dl. Brînzeu!” (fr.) (n. trad.) 
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unui nou guvern, dar în ce formă nu ştiam: numirea guvernului 
Goga a venit ca o bombă!1 

Să vedem ce va fi în stare să facă. În ce mă priveşte 
sunt curios dacă şi în ce formă au nevoie de mine. 

A doua zi de Crăciun i-a venit lui Lulu numirea la 
B.N.R.: funcţionar diurnist, serviciul acordurilor, retribuţie de 
8.000 de lei lunar. Încă înainte de a veni de la Blaj acasă, cu 
începutul vacanţei, a fost chemat la Bucureşti să i se facă exa-
men medical şi să-şi dea relaţiile personale. S-au cerut relaţii 
personale şi directorului de aici al B.N.R.! 

Sub impresia acestui eveniment îmbucurător, încheiem 
anul 1937. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La alegerile parlamentare din decembrie 1937 niciun partid politic nu a obţinut 
40% din voturi pentru a  beneficia de prima electorală şi a forma guvernul. În 
aceste condiţii, speculând cu dibăcie situaţia creată, Carol al II-lea, în drumul 
său spre anihilarea partidelor politice, după o chemareare formală a P.N.Ţ.- lui 
la guvernare (care a refuzat), a adus la putere Partidul Naţional Creştin, 
încredinţându-i lui O. Goga formarea noului cabinet, intrat în scenă în seara zilei 
de 29 decembrie. 
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Anul 1938 
 
 
6 Ianuarie. Revelionul l-am petrecut – după cină – la 

Ungur. În 2 Ianuarie dimineaţa am plecat cu Lulu la Bucureşti, 
unde avea să se prezinte la post în 3 dimineaţa. L-am dus şi l-
am aşezat. Aşa s-au realizat cele puse în vedere la 15 Ian. 1937. 

Eu am căutat să-l văd pe domnul prim-ministru Goga. 
Era foarte ocupat, având să primească rând pe rând pe miniştrii 
statelor străine, cu care avea mult de discutat, din cauza ştirilor 
rele răspândite în străinătate despre noul guvern. Totuşi, în 4 
seara, am reuşit să ajung la el, după ce mai înainte ne 
întâlniserăm în cabinetul domnului subsecretar Bornemisa1. I-
am prezentat lui Goga – conform dorinţei – un memoriu cu 
chestiunile pe care eu le socotesc de importanţă pentru biserica 
noastră. Am voit să-i expun şi oral, dar el m-a rugat să-mi 
poată vorbi el. Mi-a spus: „Opera de ordine ce fac eu în Garda 
de Fier şi peste tot în ţară, interesează şi Biserica. Peste tot 
guvernarea naţional-creştină e de importanţă pentru Biserică. 
Spune episcopilor că eu totdeauna am fost drept cu Biserica 
Unită, o ştie regretatul Mitropolit Suciu. Aud că ar fi 
nemulţumiri din cauză că în guvernul meu nu e nici un unit. Eu 
la asta nu m-am gândit. E un guvern de alegeri, vom vedea ce 
va fi. Rog Biserica Unită să mă sprijinească, să nu sprijinească 
pe Maniu, căci voi guverna  patru ani2 şi – o spun în numele 
M.S. Regelui – voi satisface toate dorinţele Bisericii Unite.” I-
am vorbit de necesitatea de a se avea un om la Culte. Mi-a 
replicat: „Şi asta se va face după alegeri!” 

                                                 
1 Sebastian Bornemisa (1890 – 1953), filolog, gazetar şi om politic. Primar 
al Clujului, de mai multe ori deputat din partea P.N.R. şi ulterior al 
Partidului Poporului. Ministru de stat în scurta guvernare Goga din 1937 – 
1938. Arestat, a murit la Sighet. 
2 Aici Goga s-a înşelat, a guvernat doar 43 de zile. 
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Cu ceilalţi miniştri, cu Bornemisa şi Dragomir1 am vor-
bit mai mult, arătându-le nemulţumirea uniţilor că la Culte e 
Lupaş şi în guvern atâţia ortodocşi de marcă, fără nici un unit. 
Se vede, i s-a şi raportat lui Goga, de aceea mi-a răspuns aşa. 
Dragomir mi-a spus că, dacă el ajungea la Culte (dar nu a putut 
Lupaş să ia Instrucţiunea înaintea lui Petrovici!), el s-a gândit 
să colaboreze cu mine! 

Gazeta Avântul de la Petroşani publică articolul meu 
„Valea Jiului acum 50 de ani” şi o biografie a mea scrisă de I. 
Goteanu (= Gotheas = Victor Opriş). 

9 Ianuarie. După ce a nins bine, din ziua de Ajunul 
Botezului a fost un ger puternic, ce abia azi a început a slăbi. A 
ajuns pînă la minus 22 C˚. În ziua de Bobotează, prin asemenea 
ger am ieşit la apă, toţi şi-au pus câte ceva pe cap, numai eu nu. 
Pe drum, mi-a dat protopopul Stoica un capucin, dar nu l-am 
pus. 

În 7 Ianuarie, de Sf. Ioan, toţi am fost la cină la epis-
copul. Acolo Jivanca, după ce a ţinut un toast în onoarea mea, a 
început să spună câte capătă el când umblă cu crucea: de la 
Deciu 200, de la mine 50 de lei. L-am făcut atent că greşeşte 
fiindcă i s-au dat 100 lei. Toată lumea a rămas scandalizată. 

13 Ianuarie. Au început porcăriile politice în judeţul 
nostru! La intervenţia popilor neuniţi, a fost scos din locul său cel 
mai bun notar, Armeanca din Criciova. Odată, la intervenţia Ca-
ransebeşului, încercaseră să-l scoată liberalii, dar am reuşit să  
refac situaţia. Acum, popii liberali şi-au atins scopul prin ai noştri. 
Venind de la Bucureşti şi văzând acest lucru, m-am indignat 
foarte tare, dar prefectul Boldea a spus că, dacă Goga o reface, el 
îşi dă demisia şi toată organizaţia se solidarizează cu el! 

„Organizaţia”! O adunătură de oameni de care până aici 
nu ştia nimeni. Azi ei dictează. Era o cerinţă a opiniei publice 
ca să fiu eu la oraş în fruntea comisiei interimare, dar „organi-

                                                 
1 Este vorba de Silviu Dragomir, care în guvernul Goga a avut calitatea de 
ministru secretar de stat. 
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zaţia” a fost contra! Ba, la urmă, nu m-au admis nici ca simplu 
membru, pe motivul că sunt preot unit, iar preot ortodox nu 
este între noi. Când însă organizaţia din Fârliug a cerut să nu-l 
ducem acolo pe notarul Armeanca ci să gireze mai departe 
subnotarul, de asta nu s-a ţinut seamă! 

În aceeaşi vreme, o altă porcărie: în Consistorul din 10 
crt., aducând pe tapet chestiunea Jivanca, episcopul m-a 
bruscat spunând: „Pârăşte-mă la Roma că nu-mi fac datoria!” 
Şi a dat cu pumnul în masă. Cum să mai stau cu el în 
Consistor? Pentru un criminal să mă bruscheze în aşa fel? (În 
aceeaşi vreme, episcopul bruschează pe tânărul şi simpaticul 
preot D. Petru Suciu, un suflet admirabil, venit nu demult de la 
Roma. Marianescu îl tratează ca pe un câine şi episcopul, în loc 
să-i dea satisfacţie, îl bruschează pe cel vătămat. Îmi vine să 
cred că episcopii de fapt nu au conştiinţă şi de multe ori sim-
ţesc ceea ce scriam la 28 Ianuarie 1937: dorul de a nu mai 
vedea popi şi farisei!). 

17 Ianuarie. Sâmbătă, în 15 crt., dimineaţa, am plecat 
cu episcopul la Oradea la jubileul episcopului Frenţiu (25 de 
ani de episcopie). De la Lugoj am călătorit cu inspectorul 
general de C.F.R. Ispravnic, fost director regional, care ne-a 
povestit multe, între altele şi istoria de la 1919 a şefului de gară 
Matcău. De fapt s-a dat ordin ca la Conop să scoată buloanele 
de la şine ca să deraieze trenul care ducea două companii de 
răzvrătiţi, români de-ai noştri, care s-au opus să meargă la 
Reşiţa unde erau rânduiţi, i-au dezarmat pe ofiţeri şi au dat 
ordin trenului să meargă la Alba Iulia. La Conop, deraind 
trenul, ofiţerii, în panică, au pus mâna pe mitraliere şi i-au 
dezarmat pe soldaţi, încuindu-i în vagoane. 

De la Timişoara a venit cu noi şi Băltescu. La Oradea 
am fost întâmpinaţi în gară de clerul orădean, care atunci 
terminase sinodul diecezan, început în 14. Am stat în gară şi 
noi căci, nu peste mult, a sosit acceleratul dinspre Cluj cu Mi-
tropolitul, Hossu şi Macaveiu. Seara a sosit şi Rusu, am ţinut 
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conferinţă episcopească, la care eu le-am comunicat cele spuse 
de Goga. În aceeaşi zi, la amiază, am stat lângă episcopul 
Hossu, care mi-a spus că, la coborârea lor din tren, cineva l-a 
luat pe el ca secretar al Mitropolitului. Îmi spunea că Iuga e 
acasă, şi-a prezentat toate diplomele. 

A doua zi Liturghie impozantă! La masă eu am stat 
între Iosif Pop1 şi L. Tăutu, venit anume de la Roma cu 
cadourile pentru Frenţiu şi cu paliul Mitropolitului. El îmi 
spunea că la Roma se studiază chestiunea „boieriilor” în 
biserica orientală. Cardinalul Tisserant a spus să se facă pentru 
că vrea să mă satisfacă. Tot Tăutu spunea că la Roma am făcut 
impresie foarte bună, cum a aflat de la rectorul Dell’Aqua şi de 
la Congregaţie.  

Macaveiu mi-a spus că Bălan li s-a adresat cu 
chestiunea venitului intercalar, pe care am cerut să o lichidăm. 
Bălan pretindea că de la jurământ încep drepturile şi fiindcă el 
a dat jurământul în aceeaşi vreme cu Mitropolitul, intercalar 
nici nu ar exista. Blajul l-a lămurit că drepturile încep de la 
prezentarea literelor de numire în Capitlu. Mi s-a mai plâns 
Macaveiu de Mitropolit, spunând că acuşi nu-l mai vedem 
vicar general. Odată a trimis un concept şi cancelistul l-a scuzat 
că nu poate veni personal, la care el a răspuns: „Bine face, la ce 
să mă tot piseze?” Cuiva i-a scris la Târgu Mureş: „Ţi-am spus 
eu încă în mai că Iosif Pop va fi protopopul nostru, de ce te-ai 
îndoit?” Atunci la ce mai publică concurs? 

Tăutu mi-a mai spus despre Iuga că nu a voit să plece 
de la Roma pe motivul că Mitropolitul nu i-a trimis bani de 
drum şi că nu a mâncat nimic de două zile. Congregaţia, de 
milă, i-a dat 500 de lire. Ca răspuns, Mitropolitul a arătat, cu 
dovezi de la Administraţia Capitulară, că de la 1 Ianuarie 1937 
i-a trimis lui Iuga vreo 140 mii lei. Iuga a vândut toată mobila 
de la biserica românească şi, ca să nu predea în regulă, a lăsat 
cheia la un vecin pantofar şi a dispărut, dar a mai stat în Roma 
                                                 
1 Vicar foraneu arhidiecezan de Târgu Mureş. 
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două săptămâni la o familie. În Zalău, Iuga a cumpărat două 
case, una nu demult, cu 600 mii lei. Am întrebat pe protopopul 
din Zalău, care a confirmat ştirea. Unde poate fi mai mare 
canalie? 

Poate numai Zombory îi seamănă. Despre el am auzit 
când am fost la Bucureşti că a dispărut din ţară, e la Roma 
(ceea ce acum mi-a confirmat şi Tăutu), a plecat pe urma 
intrigilor împotriva Mitropolitului Cisar şi poate că i se va 
permite să meargă în America. Tökés îmi spunea altceva: că a 
vorbit ceva rău despre Regina Maria şi din cauza aceasta ar fi 
trebuit să plece... 

26 Ianuarie. Azi, vorbind cu Jakabfy, mi-a spus că în 
trei luni Garda de Fier va veni la putere cu Tătărăscu, România 
va trece la axa Roma-Berlin, va pune pe labe Ungaria, va sfida 
slăbiciunea Franţei şi Angliei şi va jertfi Cehoslovacia. Dar 
oare sub raport economic cum o vom suporta? Asta e o altă 
chestie. De fapt, Germania fără evrei a ajuns în mizerie, la noi 
încă îşi retrag capitalurile! 

31 Ianuarie. Azi am vorbit la telefon cu Lulu la 
Bucureşti. L-am rugat să vadă de permisul meu de ziarist pe 
C.F.R. E bine. 

3 Februarie. Lulu mi-a scris că primesc permisul, 
numai să-i trimit o fotografie. Ieri a venit la noi Şerban Opriş, 
student la Politehnica în Timişoara, în cauza unei petreceri ce 
vor să facă aici. 

Azi am fost la Consistor. După şedinţă episcopul m-a 
luat la plimbare, spunându-mi – ceea ce mi-a comunicat mai 
înainte prin Marianescu – că vine un vizitator apostolic, care 
umblă la toate episcopiile noastre. Era să vină mai demult, dar 
a amânat din cauza vacanţei la scaunul mitropolitan. Se intere-
sează de seminarii. Episcopul zice să propun eu ca să 
redeschidem Seminarul la Lugoj. 

10 Februarie. Astă dimineaţă am sosit de la Bucureşti, 
unde am plecat luni, în 7, la amiază. M-a aşteptat Lulu la gară: 
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era cam slăbit, e sub regim cu stomacul, mai şi munceşte mult. 
Ne-am făcut planul să stăm împreună, dacă voi fi parlamentar. 
Nefiind încă parlamentar, am avut cauzele mai multor 
nenorociţi pe care căutam să-i ajut, dar două zile nu am putut 
pătrunde la Ministerul Instrucţiunii. Pe la Culte şi Finanţe am 
isprăvit cauzele diecezane. 

Am fost şi la Nunţiu, cu care am vorbit mai multe. Se 
va organiza Opera pentru Propagarea Credinţei, cu un consiliu 
separat pentru latini în România, la fel şi Uniunea Misionară a 
clerului! Bine, numai să găsească omul care să-i împace pe toţi: 
români, maghiari, germani! Vorbind despre luptele Bisericii, 
mi-a spus că faţă de atacurile For-ului de la Congresul de anul 
trecut, ţinut la Oradea1 simultan cu Agru la Satu-Mare, 
guvernul şi-a cerut scuze. 

13 Februarie. Abia am sosit acasă, în 10 crt., şi în 
aceeaşi seară a căzut guvernul Goga! Am rămas ca  loviţi de 
trăznet! Cauza: nota engleză şi franceză, afirmativa concentrare 
de trupe la Nistru, nesiguranţa dinăuntru (ministrul de Interne 
Armand Călinescu a declarat Regelui că nu mai e stăpân pe 
situaţie, fiindcă toţi prefecţii şi şefii de organizaţii fac de capul 
lor!), ciocnirile sângeroase ce au avut loc duminică 6 Februarie 
şi care ar fi avut nu 2, ci 17 morţi! Regele a fost nevoit să-l 
sacrifice pe Goga, mai degrabă decât să se sacrifice pe sine ori 
ţara! Dar ce caută Patriarhul2 în fruntea unui asemenea gu-
vern?! Destul că nouă ni s-au spulberat toate speranţele! Pe de 
altă parte, după porcăriile politice pe care le aveam şi la Lugoj 
(vezi anterior), pare că nici nu îmi vine să regret. Se poate să ne 
fi şi scăpat de ruşinea de a cădea la alegeri! 

                                                 
1 Se face referire la Congresul Frăţiei Ortodoxe Române desfăşurat la 
Oradea între 7-9 noiembrie 1937 sub conducerea lui Sextil Puşcariu, 
preşedintele organizaţiei. 
2 Este vorba de patriarhul Miron Cristea, numit de Carol al II-lea prim-
ministru după demisia guvernului Goga. 
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Vineri 11, când mai mult ne frământam din cauza căderii 
guvernului, primesc prin protopopul Urzică de la Alba Iulia o 
invitaţie să merg la P.S. Ciopron, episcopul armatei, ca să-mi 
facă o comunicare confidenţială. Dat fiind modestul concurs ce 
am căutat să-i dau P.S. Sale (vezi 16 August 1936), credeam că 
are ceva pentru mine, poate fiindcă e vacant postul de preot 
locotenent-colonel, în urma plecării lui Zombory. Am mers şi 
în 12 am fost la el. Mi-a arătat că ar trebui lucrat ca la Maramu-
reş să ajungă episcop un om paşnic, nu candidatul Patriarhului 
(preotul Antal a divorţat recent de soţie cu scopul de a ajunge 
vlădică. Mi-a spus-o inspectorul general Ienciu1 de la Culte că 
l-a îndemnat să se călugărească, dar el a zis: „Mai întâi să mă 
aleagă episcop!”. Nae Ionescu a arătat foarte bine în Cuvântul 
că ar trebui să i se publice sentinţa de divorţ pentru că ar fi fost 
reclamat de soţie pentru nepotrivire de caracter, ori cine nu e 
bun de soţ cum ar fi bun de episcop?!) P.S. Ciopron e de părere 
că ar fi bun vicarul Stan de la Sibiu. 

Am fost în vizită şi la P.S. Vorbuchner pentru a-l 
cunoaşte. El mi-a spus că a fost propus preotul Galfi de la 
Oradea ca preşedinte al Operei pentru Consiliul Latin! 

De la Alba Iulia am mers la Blaj pentru a vorbi cu 
Mitropolitul în cauza propusă de P.S. Ciopron. Am convenit că 
trebuie pus un mirean să dea sugestia la loc înalt: va vorbi cu 
Antoniu Mocioni şi cu Valer Pop. Am mai vorbit multe cu 
mitropolitul, am şi dormit la el. Între altele mi-a spus ce răs-
puns a dat în scris Nunţiului la întrebarea de ce cu ocaziunea 
serbărilor Horia episcopii noştri au participat la serviciul divin 
în biserica ortodoxă. Iată răspunsul: fiindcă, fără a se sfătui în 
prealabil, episcopii latini erau deja acolo. Cum s-ar fi prezentat 
episcopii noştri, dacă nu mergeau şi ei. Destul au avut de su-
ferit din cauza absenţei la încoronare, deşi fusese aranjat ca 
episcopii noştri să servească în Muzeul Unirii şi de acolo să 
meargă la încoronare. Au trebuit să renunţe, la insistenţele 
                                                 
1 Moise Ienciu, inspector general în Ministerul Cultelor. 
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Nunţiului Marmaggi (despre care Cardinalul Tisserant i-a po-
vestit acum Mitropolitului cât e de neînţelegător şi în Congre-
gaţii!). Apoi s-a luat parte la serviciile ortodoxe: la cununia 
Prinţului Carol, la botezul lui Mihai, Cisar la nu ştiu ce serbare 
în Basarabia, nu demult, arhiepiscopul din Cleveland a predicat 
într-o sinagogă evreiască, la Roma s-a făcut serviciu pentru 
Regele Alexandru al Iugoslaviei. În secolele XVI – XVIII 
misionarii în Balcani serveau şi predicau în bisericile ortodoxe. 
Însuşi Cardinalul Tisserant a vizitat la Bucureşti serviciile 
divine în bisericile ortodoxe! 

S-a mirat Mitropolitul (Vorbuchner a rămas trăznit!), 
când i-am spus că Zombory a revenit în ţară şi rămâne preot 
militar, fără a mai avea ceva cu Cisar! 

Virgil Stoica mi se plângea că tot rău stau cu bătrânii de 
la Blaj, care nu vor să recunoască pe cei tineri! A făcut 
impresie penibilă numirea lui „Popa Coadă” (Moldovan) de 
rector la Seminar! 

Bietul Ziurel se ocupă tot de pretenţia ce o are faţă de 
Muntean din Lugoj: 4.200 lei. Mă tem că asta îl duce la 
nebunie! 

De la Blaj am mers la Cluj, am vorbit cu Hossu în cau-
za Maramureşului: el va pune la cale pe Vaida! Duminică  (în 
13 seara ), am venit acasă.   

16 Februarie. Azi am fost la Timişoara. Cu Roth am 
vorbit multe, se pregăteşte să plece cu familia în Madagascar! 
I-am spus să o lase mai încet! 

22 Februarie.  Având să văd ce stricăciuni a făcut ză-
pada la casele din Vulcan, am mers acolo vineri, în 18 crt., 
după-amiaza. Sîmbăta am stat acolo, am fost şi până la Iscroni, 
având de aranjat ceva cu preotul Berinde. Acesta mi-a povestit 
mizeriile pe care le-a îndurat în timpul războiului, fiind închis 
11 luni la Cluj. (Vasul de care se folosea noaptea, îl spăla dimi-
neaţa la fântână şi îşi aducea în el supa de chimion!), dar s-a şi 
răzbunat asupra ungurilor din Lupeni, răsculaţi în iarna anului 
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1918-1919. I-a băgat în apa Jiului la 1 Ianuarie 1919 şi cu puş-
cături deasupra capetelor lor îi făcea să bea apă din Jiu şi să 
strige: „Trăiască România Mare!” A venit un ţigan cu un mă-
gar, a pus pe ţigan – bănieş – să ţină ridicată coada măgarului şi 
pe cei vreo 60 de unguri să defileze şi să sărute măgarul sub 
coadă strigând: „Să trăieşti, tata-meu!”. Berinde era atunci şe-
ful poliţiei din Lupeni! Seara am cinat la notarul Vladislav. Ce-
rându-i acestuia extrasul de căsătorie de la starea civilă, s-a 
constatat că eram înregistrat ca „ortodox”.  

A doua zi  am servit la Petrila, seara am venit acasă. 
Până am fost eu dus, a fost Nemoianu pe aici, au stat de vorbă 
cu el Boldea şi Turcu, a povestit cum s-a întâmplat căderea 
guvernului. Ministrul Franţei i-a cerut garanţia că la redeschi-
derea şedinţei Societăţii Naţiunilor răspunsul României va fi 
mulţumitor. A spus că probabil va merge el la Geneva şi va du-
ce asentimentul celorlalte minorităţi creştine din România (ger-
mani, maghiari, bulgari). Atunci s-au produs notele guvernelor 
francez şi englez. A venit şi trădarea lui Călinescu (vezi ante-
rior)1. În seara ultimă, Goga l-a văzut pe Codreanu2 şi acesta i-
a oferit să se retragă din alegeri pentru a salva situaţia. Goga i-a 
spus: „E prea târziu.” Se acreditase chiar atunci zvonul că Ger-
mania e în ajunul prăbuşirii, pe când s-a dovedit că niciodată 
nu a fost aşa de tare (vezi înţelegerea cu Austria!). 

Dar Nemoianu e foarte optimist cu privire la viitor! 

                                                 
1 Armand Călinescu a fost singurul ministru impus de Carol al II-lea în 
fruntea Ministerului de Interne, în cadrul cabinetului Goga. Om de încredere 
şi devotat lui Carol, Armand Călinescu era convins că România, pentru a 
ieşi din anarhia datorată în mare parte partidelor politice, avea nevoie de o 
dictatură. 
2 Este vorba de întânirea dintre Goga şi Zelea Codreanu din 9 februarie în 
casa lui Gigurtu, întrevedere care avea drept scop realizarea unei înţelegeri 
între cei doi în privinţa alegerilor electorale ce urmau a fi organizate. Acor-
dul se referea la sprijinirea de către Codreanu a Partidului Naţional Creştin 
condus de O. Goga să ajungă la guvernare şi renunţarea la boicotarea în 
alegeri a partidului din partea Gărzii de Fier. 
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23 Februarie. Ieri femeile noastre au fost la episcop să-l 
invite la ceaiul Reuniunii. A spus că nu vine pentru că doamnele 
merg decoltate ca să le placă bărbaţilor. Şi a spus: „Bărbaţii umblă 
după femei ca şi câinii după căţele...” Lumea a rămas scandalizată 
de acest fel de a vorbi faţă de doamnele noastre, care îşi dau atâta 
silinţă să facă bine. Chiar admir pe Mili, ce energie şi pricepere 
depune ca prezidentă! 

4 Martie. Duminică, în 28 Februarie seara, am plecat la 
Bucureşti chemat de Lulu să văd dacă nu ar fi cazul să treacă la 
servicul de studii al B.N.R. Am fost la Savu, care mi-a spus să 
rămână la acorduri pentru că acela e serviciul cel mai impor-
tant. În privinţa scurtei guvernări a lui Goga, mi-a spus Savu că 
e deschisă chestiunea, căci dacă Majestatea Sa a voit să aibă 
Constituţia nouă e bine, dar tot trebuie rezolvată problema 
evreiască. 

Am plecat apoi în aceeaşi zi, seara. Pe stradă l-am întâlnit 
pe Mitropolitul Cisar, care mi-a spus: „Vezi câtă neplăcere avem 
cu Zombory!” Şi-mi spunea că l-a primit în eparhie numai la 
insistenţele venite din loc înalt: de la Brătianu, Petala etc. Altfel 
Zombory nu a demisionat din canonicie, se aşteaptă să o facă, 
pentru a nu-l destitui. Spunea Cisar că s-au descoperit mari 
imoralităţi în socoteala lui. Nici nu a cutezat să meargă să-şi ia 
mobila, a trimis pe alţii, fiindcă şoferul l-ar fi lovit în cap: i-a 
sedus femeia şi a făcut-o să avorteze. (Păclişanu îmi spunea că 
Zombory îi învăţa pe teologi cum să intre în relaţii cu femeile: să 
se ferească de cele care trăiesc bine cu bărbaţii!) 

La întoarcere, pe tren, am călătorit cu domnul inspector 
general de la Domenii, Dimitriu. Între altele mi-a spus că în 
aceeaşi zi au telefonat la Bucureşti evreii de la Satu Mare să în-
trebe dacă e adevărat că vine iarăşi Goga la putere. 

Azi am avut în Consistor o discuţie lungă în legătură cu 
numirea la parohie a doctorului Petru Suciu. Am fost nevoit  
să-i spun în faţă episcopului pentru ce nu stau oamenii la curte, 
în această atmosferă proastă.  
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7 Martie. Vineri, în 4 crt., am fost la Bârzava să aduc 
peşte pentru ceaiul de aseară al doamnelor noastre. Venind îna-
poi, am călătorit de la Timişoara cu colonelul Ciormănescu, in-
spector al jandarmeriei, care mi-a povestit că circulă o scrisoare 
pe care Maniu a trimis-o Patriarhului în legătură cu actualul gu-
vern. 

Sâmbătă, în 5 crt., am fost la Timişoara la serbările stră-
jereşti aranjate de comandantul pe ţară, maiorul Sidorovici. Am 
vorbit la masă. 

În aceeaşi zi, episcopul a fost la Bucureşti, la depunerea 
jurământului. Îmi spune că Rusu a telegrafiat ministrului că el 
nu depune jurământ decât în faţa Regelui, iar clerul lui nu tre-
buie să depună jurământul. Într-o a doua telegramă a declarat 
că totuşi clerul va depune jurământ. Ministrul, necăjit, spunea: 
„Chiar eram pe cale să aranjăm Suceava.” A delegat pe prefect 
să îi ia jurământul, cum a delegat şi la Hossu, care e bolnav. Te 
pomeneşti că în faţa prefectului va fi şi mai puţin dispus Rusu 
să jure. 

Episcopul trebuie să facă intervenţii pe la Finanţe pentru 
punerea în curs a salariilor celor nou numiţi. Nu a găsit nici pe 
ministru, nici pe secretarul general şi a plecat acasă. În schimb, dă 
crezământ (sau cel puţin colportează) ştirilor fantastice prin care 
se calomniază guvernul Goga: că acest guvern ar fi costat ţara 
două milioane, că ar fi făcut convenţie cu Germania pentru a le 
ceda Constanţa ca bază navală, iar cu Italia s-ar fi obligat să le 
furnizeze întreagă cantitatea de petrol de care ar avea nevoie în 
caz de război (chiar dacă ar fi în război cu noi?)... 

21 Martie. Pius ne-a scris că la toamnă, după ce îi 
încetează internatul, ar dori să mai stea câteva luni ca să obţină 
titlul de „şef de clinică” (adjoint). Nu ştiu ce să zic: mă tem să 
nu-l aducă acasă războiul. Germanii au ocupat Austria, cine 
ştie dacă nu vor ataca şi Cehoslovacia şi atunci războiul e 
inevitabil! Ungurii vor să aibă Slovacia, frontieră comună cu 
Polonia, iar sârbii ne pândesc Reşiţa şi Timişoara! 
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La 10 crt. Dăianu  a împlinit 70 de ani! Am fost rugat 
de Decalogul să fac un articol despre el, l-am făcut aşa încât el 
a rămas încântat, găsindu-i şi calităţi literare!   

Tot la Decalogul am trimis un articol prin care arătam, 
cu câteva exemple edificatoare, cât rău ne-a adus în trecut poli-
tica de partid Bisericii Unite. Cenzura l-a suprimat integral! 

Noul regim mi-a făcut şi altă amabilitate: mi-a revocat 
carnetul de ziarist! Am trimis o scrisoare la Prezidenţie, dar nu 
cred să aibă rezultat. 

Mitropolitul Cisar mi-a trimis decretul de suspensiune 
al lui Zombory. I-am răspuns, exprimându-mi nădejdea că afa-
cerea e în aşa fel făcută ca prin apărarea ce va căuta să-şi facă 
cel condamnat să nu sufere autoritatea bisericească! 

La 13 crt. am fost la Vulcan, să văd de reparaţiile de aco-
lo. Ioniţă îmi povestea cum a trebuit să stea două săptămâni la 
Bucureşti, pentru a aranja vânzarea pădurii, aprobată acum 6 ani. 
A trebuit să dea bani şefului de cabinet al lui Dr. Ioaniţescu! 

Ieri, în 20, am fost la Reşiţa, cu pictorul Simonescu, să 
vedem de pictarea admirabilei biserici zidite acolo prin hărnicia 
inginerului Borda şi a lui Mäxer. Acolo am primit un exemplar 
din scrisoarea trimisă de Maniu Patriarhului! 

Azi a fost o minunată zi de primăvară! 
31 Martie.  Am avut o discuţie grea în Consistor cu 

episcopul pe tema venitului de la pădure. Abia am reuşit să-l 
înduplec să rezerve chestiunea pentru o şedinţă capitulară. 

2 Aprilie. Azi am avut şedinţă capitulară cu episcopul. 
Pretinde că venitul intercalar îi revine de la depunerea 
jurământului, nu cum spune scrisoarea de la Mitropolie. Făcând 
distincţie între venitul intercalar şi între remuneraţia ce oricum are 
să o primească vicarul capitular şi economul, am spus să decidă el 
această chestiune cu alţii, nu cu noi. El pretinde însă că ar fi avut 
drept la administrarea diecezei de când s-a prezentat aici, 
ocazional, în 2 Octombrie 1936, nu de la instalare, când i s-au 
publicat diplomele în Capitlu.   
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8 Aprilie. Luni, în 4 crt., am plecat la Bucureşti şi a ve-
nit şi episcopul să vadă pe la Culte şi Finanţe de salariile cen-
traliştilor. Ne-am înţeles să mergem marţi după-amiază împreu-
nă la Valer Pop, dar când l-am căutat pe episcopul cu telefonul 
la Nunţiatură, plecase deja. Abia a stat o jumătate de zi şi nu a 
isprăvit nimica. 

Eu am umblat în cauza acţiilor „Reşiţa” ale fondului pa-
rohial de acolo. Apoi la Valer Roman am vorbit în cauza proce-
sului de la Brad, cu Valer Pop în cauza Maramureşului (vezi an-
terior)1, el crede că dacă sub guvernul Goga, Patriarhul nu a reuşit 
cu Antal din cauza opoziţiei Regelui, acum fiind prim-ministru, 
poate să reuşească. I-am mai cerut concursul la numirea unui unit 
ca prim-preşedinte la Tribunalul nostru. Mi-a promis că va 
interveni pentru Simonetti. În ceea ce priveşte politica generală, 
chiar atunci se pregătise o intervenţie comună la Rege, în cauza 
desfiinţării partidelor. Căzuseră de acord în această privinţă 
Maniu, Codreanu, Goga, Dinu Brătianu şi se aştepta eventuala 
adeziune a lui Iorga. Dar, precum am înţeles din vorbele lui Valer 
Pop, într-o consfătuire care în seara de 5 Aprilie s-a ţinut la Dinu 
el a fost sfătuit să se desolidarizeze. Se pregăteşte înfiinţarea unui 
mare partid Tătărăscu-Vaida. Am aflat de scrisoarea trimisă de 
Codreanu lui Iorga. Astfel, la ultima schimbare de guvern era cât 
pe-aci să vină iarăşi Goga la putere şi Hitler, a cărui influenţă se 
tot întăreşte în Europa orientală după Anschluss, cere satisfacţie 
pentru Goga. Boldea, care a fost zilele acestea la Bucureşti şi, în 
lipsa lui Goga, a vorbit cu doamna, spune că aceasta i-ar fi spus: 
„Nimeni nu ştie ce va fi. Dar  e de mirare că, pe de o parte, se 
interzice ca să facă clerul politică, dar totuşi s-a numit un episcop 
ministru de Culte, cu un subsecretar de stat (Nae Popescu) tot 
preot ortodox.” Altfel am aflat că pe episcopul Colan2 vrea 

                                                 
1 Se referă la înfiinţarea proiectatei episcopii ortodoxe de Maramureş. 
2 Nicolae Colan (1893 – 1967), episcop ortodox al  Eparhiei Vadului Felea-
cului şi Clujului, din 1957 arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardea-
lului. 
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Patriarhul să-l lanseze în ciuda lui Bălan, care ar fi atacat pe 
Patriarh pentru că s-a pus în fruntea unui guvern ce a introdus 
noua Constituţie cu pedeapsa de moarte. 

De fapt, noi, uniţii, avem foarte slabe prospecte de 
viitor dacă episcopii noştri nu se ştiu a se impune deloc. 

Pe Lulu l-am aflat bine, a cam avut inconveniente cu 
cvartirul1 şi urmează un regim pentru stomac. La serviciu simte 
lipsa cunoştinţei de limbi. 

Până am fost eu dus, a fost la Lugoj serbarea sădirii 
pomilor, la care Lici a ţinut un discurs foarte frumos. A apărut 
în Răsunetul.  

10 Aprilie. Ieri a sosit aici şi azi a plecat Părintele 
Rousseau, vizitator apostolic al Seminariilor, un francez 
canadian simpatic şi inteligent. Am fost în permanenţă la masă 
la episcopul cu el. N-am vorbit nimic deosebit, fiindcă noi nu 
avem Seminar! 

E bine că nu s-a pus să stea de vorbă în confidenţă. Nu 
ştiu cum m-aş fi reţinut să nu-i spun unele lucruri privitoare la 
acest episcop! După ce, de exemplu, a refuzat să ia parte la 
ceaiul femeilor noastre – lucru ce a nemulţumit pe toţi credin-
cioşii, încât a fost înfierat (!) şi de membrii comitetului paro-
hial la şedinţa ţinută cu ei cu ocazia vizitei canonice decanale, 
nu a refuzat să meargă la teatrul trupei Tâlvan, duminică – a 
treia zi din Post – în văzul a toată lumea!   

11 Aprilie. Azi premilitarii au început să sape o parte a 
pieţii, pentru a scoate pietrişul! Va să zică totuşi se va face 
parc! Dumnezeu să-l ţină pe Proştean,2 primarul, şi pe 
secretarul general Vasile3, care – neţinând seama de furia 

                                                 
1 cazarea  
2 Nicolae Proştean, avocat, prim-preşedinte al tribunalului din Lugoj, primar 
interimar al Lugojului în perioada februarie – iulie 1938 şi ulterior, după 
1945, prefect. 
3 Alexandru Vasilie, în momentul consemnării secretar general al primăriei, 
ulterior, în anul 1941, primar. 
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ortodocşilor – au evacuat piaţa şi au hotărât parcarea1 ei. Au 
cerut sprijinul nostru şi am hotărât să le dăm 40 mii de lei. 

În 31 Martie, când a fost Groza pe aici, am fost la 
Proştean acasă. El m-a făcut atent că, având să se pensioneze, 
să ne îngrijim ca în locul lui să fie numit un om al nostru 
(Rezei2 sau Simonetti). Acesta din urmă pare a avea mai multe 
şanse. Groza mi-a povestit că, vorbind la telefon cu secretarul 
Patriarhului despre Patriarh, el îi zicea „I.P.S. Sa”, iar 
secretarul nu-l mai slăbea din „Sanctitate”. 

Tot în 31 Martie, fiind episcopul Pacha la Lugoj în 
vizită catehetică la toate şcolile unde are elevi, a fost şi la noi în 
vizită. Regret că n-am fost acasă. Dar Prefectul s-a şi interesat: 
Unde? Ce a făcut? Ce a vorbit? 

Tot azi am avut ocaziunea să citesc memoriul făcut 
către episcopi de canonicul Georgescu, care cere ca Tăutu să 
deconteze cum se cade banii primiţi pentru cheltuieli la nenoro-
cit-reuşita (pentru noi), expoziţie a presei catolice. În privinţa 
expoziţiei de artă misionară a anului 1940, am făcut şi eu – la 
cererea episcopului – un memoriu care se va discuta la Blaj, 
eventual în conferinţa episcopilor. 

Constrâns de împrejurarea că nimenea nu s-a îngrijit de 
aranjarea unui pelerinaj românesc la Congresul Euharistic 
XXXIV de la Budapesta, am publicat eu un asemenea apel, dar 
sub firma „Europa” din Lugoj. Ulterior şi cabinetul central din 
Budapesta a cerut Mitropolitului să îmi încredinţeze mie 
aranjarea lui. E caracteristică mentalitatea episcopilor noştri de 
a se dezinteresa de acest Congres pe motivul că se face în Un-
garia, deoarece, cum am arătat într-un articol publicat în Uni-
rea Poporului, la toate congresele internaţionale ce s-au ţinut la 
Budapesta au luat parte şi românii cu delegaţii speciale.  Pe de 
altă parte, ortodocşii nu se sfiesc să facă cauză comună cu sâr-
bii, bulgarii şi polonii, oricând li se dă ocaziunea. Noi?... 

                                                 
1 transformarea în parc   
2 Fabius Rezei, la data consemnării prim-procuror la Tribunalul din Lugoj. 
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Azi bunul nostru preot Teodor Voştinaru îmi spune că e 
disperat de tratamentul pe care i-l aplică acest episcop. Într-
adevăr nu ştiu ce să judec, cât vor mai merge lucrurile. Ne 
pierdem la centru toate elementele de valoare. 

În fine, am primit de la Bucureşti paşaportul şi valuta, 
ne pregătim pentru plecare joi, în 14 crt. De la Roma, preotul 
Ştefan Bălan a fost aşa de drăguţ, mi-a scris că a intervenit la 
Tăutu să-mi pună la dispoziţie locuinţa parohială în piaţa „delle 
Copelle” pe cât timp voi sta acolo! 

4 Mai. Ieri la amiază ne-am întors cu Mili din Italia.  
Joi, în 14 Aprilie, seara (înainte de Florii), am plecat cu 

simplonul. La gară au venit protopopul Stoica cu fata şi doamna 
Boca, Toader, dirigintele Oficiului Poştal, şi epitropul bisericii, 
Gh. Bercea. Am ajuns cu bine la Triest, unde am stat trei ore şi 
am plecat mai departe, seara ajungând la Veneţia (vineri în 15 
Aprilie). Sâmbătă, înainte de masă, am fost la San Marco, unde 
ne-am fotografiat şi la galeriile Scalei de Belle Arte, iar după-
amiază am făcut cu vaporul în grup o călătorie în jurul Veneţiei, la 
fabrica de sticlă de la Murano, fabrica de dantelă de la Burano, 
monumentele istorice de la Torcello, cu biserica San Fosca şi Mu-
zeul. A doua zi am vizitat Palatul Dogilor, dar fiind prima zi de 
Paşti la latini, a fost închis. Încolo, am mai făcut la Veneţia ceva 
cumpărături şi am umblat prin oraş. În 17, duminică la amiază, 
am părăsit Veneţia (am stat la Hotel „Aurora”, aproape de gară, la 
celelalte hoteluri din apropiere nu am găsit loc, fiind plin de străini, 
chiar de Paşti!) şi peste o jumătate de oră am fost la Padova, unde 
am vizitat biserica Sf. Anton, am luat masa şi am plecat, ajungând 
seara la 7 în Florenţa. Aici, fiind iarăşi multă lume, am tras la 
Pensiunea „Milton”, cu 30 lire de persoană pe zi. Aici am stat 
luni, marţi şi miercuri (în 18-20), vizitând: Galleria degli Uffizi, 
Galeria şi Muzeele din Palatul Pitti, diferite biserici şi monumen-
te, Fiesole, Piaţa Dante. Am făcut aici mai multe cumpărături. 

Joi, în 21 dimineaţa, am părăsit Florenţa, la 10.30 am 
sosit la Assisi, aici am vizitat mânăstirea cu biserica (nu am 
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găsit acasă pe părintele Murariu, după aceea mi-a scris acasă cu 
mare regret!), la 13.14 am plecat din Assisi, ca la 18 să fim la 
Roma. Am şi ajuns, dar după o călătorie cam grea fiindcă – cu 
trei cufere mărişoare – a trebuit în trei locuri să schimbăm 
trenul (la Foligno, Terni şi Orte). În gară la Roma ne aştepta 
Ştefan Bălan. Am mers la casa parohială (Piazza delle Copelle, 
72), unde chiar se făcea în biserică servicul de joia mare 
(părintele Tăutu, Fireza şi cei din Colegiul Românesc). 

Vineri, în 22 (Vinerea Mare la noi!), am plecat la ora 9 
spre Napoli, unde am ajuns la 12.05, la 14 am plecat la Pompei, 
de unde la 16.11 am plecat înapoi, am mai stat vreo două ore 
jumătate în Napoli, la 20 am plecat înapoi şi la 23 am fost acasă, 
la Roma. Zi grea, mai ales că am şi cam postit. La Napoli am 
făcut o raită prin oraş, acolo ar fi multe de văzut, pentru câteva 
zile. La Pompei am văzut şi săpăturile, dar ar trebui studiate 
înainte din carte, ca să poţi verifica tot ce e acolo. Vezuviul 
fumega ca de regulă. Cum aş dori să merg odată până sus!      

De sâmbătă 23 până sâmbătă în 30 am stat la Roma. 
Am făcut Paştile acolo, servind eu la Colegiu, de dimineaţă, 
apoi asistând la Liturghia publică de la „Copelle”1, unde au luat 
parte miniştrii României cu personalul legaţiilor şi un public 
numeros. După aceea am mers la felicitat la ministrul Vasiliu, 
care apoi ne-a invitat şi la masă pe miercuri, în 27. (Am fost 
doar eu, căci Mili chiar atunci a fost în audienţă colectivă la 
Papa). Luni, a doua zi de Paşti, am fost cu Mili la muzeele 
Vaticane, după-amiaza prin oraş. Marţi au început şedinţele la 
Opera Pontificală, vineri la Opera Sf. Petru, sâmbătă la amiază 
s-au terminat. Până eram la şedinţe, Mili vizita oraşul ori făcea 
cumpărături. (Odată a făcut prânzul acasă, dar s-a căit!). Joi am 
fost duşi la catacomba Sf. Alexandru, cu biserica restaurată pe 
spesele prefectului Propagandei, cardinalul Fumassoni-Biondi2, 

                                                 
1 Este vorba de Biserica română  a parohiei unite din Roma “Delle Copelle”. 
2 Pietro Fumasoni Biondi (1892 – 1960), cardinal, Prefect al Congregaţiei 
de Propaganda Fide. 



 301

care ne-a oferit o masă bogată, şi ne-am fotografiat. Vineri am 
fost în audienţă la Papa, numai noi, nu ca anul trecut în audien-
ţă colectivă. Slăbit de tot, încât ţi-e mai mare mila, Papa totuşi 
ne-a vorbit peste o jumătate de ceas. 

Cât am stat la Roma, am fost foarte bine găzduiţi la casa 
parohială. Am văzut multe, am mai şi auzit câte ceva. Ministrul 
Vasiliu nu mai termină cu poveştile despre Iuga, de care abia a 
scăpat  (întrucâtva şi cu concursul meu). În schimb, e penibil a 
auzi în ce hal a lăsat Iuga biserica din Roma: a vândut mobilierul 
de la locuinţă, cărţile, nu a lăsat inventar, nu este jurnal de cassă, 
nu se ştie ce a făcut cu banii. La Colegiu starea s-a mai îmbunătă-
ţit, decât că se agită chestiunea cu darea lui  în seama asumpţio-
niştilor, ceea ce nu-mi pare oportun nici pentru conducerea econo-
mică, nici pentru cea spirituală. Doar ăsta e cel mai mare defect al 
institutului, că nu are spiritual cum trebuie, ci un foarte bun pro-
fesor de liturgică. La Congregaţie am vorbit cu Msgr. Cesarini1, 
asesorul (Cardinalul nu era la Roma): sunt consternaţi că numai 
episcopii noştri nu merg la Congresul Euharistic de la Budapesta! 
Încolo, se remarcă totala noastră absenţă la Roma: episcopii nu se 
duc ori se duc pe timp scurt, nu avem oameni care să ţină legătura 
cu cercurile înalte de acolo, cum fac ungurii. Atunci, de ce ne 
plângem de aceştia? Dell’Aqua îmi spunea că, după conferinţa 
Mitropolitului ţinută cu ocaziunea inaugurării Colegiului şi 
publicată în revista acestuia, unii cardinali au primit despre noi 
cunoştinţe pe care nu le-au avut! Dar conferinţa ţinută de 
Cardinalul Tisserant despre noi nu demult e o nenorocire: ne face 
urmaşi ai legionarilor veniţi din Siria, deci semiţi! 

Tăutu se prezintă bine şi a fost foarte drăguţ tot timpul. La 
fel şi Dell’Aqua, care abia a aşteptat să ne vedem. M-a invitat de 
mai multe ori la masă. Odată am luat masa şi cu Msgr. Bonquin, 
prietenul meu cel bun. Îmi pare bine că nu am dat faţă cu Cardi-
nalul Tisserant, care nici în cele bisericeşti nu vede bine lucrurile 
noastre. În schimb, regret că nu am putut da faţă cu Msgr. Ca-
                                                 
1 Giuseppe Cesarini, asesor la Congregaţia pentru afacerile de rit oriental. 
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nestri1, un mare prieten al românilor, pentru care am dus o scri-
soare de la Voştinaru. Dar abia în ultima zi am ajuns la el şi era în 
şedinţă. 

Cu Luttor, consilierul de  la legaţia ungară, am fost 
împreună de mai multe ori. Văzând pregătirile nebuneşti ce se 
făceau în vederea primirii lui Hitler, l-am întrebat: „Ce va fi în 
viitor? Ce cred ungurii?” Mi-a răspuns : „Cehoslovacia, proba-
bil, nu va reuşi să împace pe germanii sudeţi şi atunci Hitler le 
va aplica forţă. Noi, maghiarii, încă vom fi acolo şi ne vom lua 
partea noastră, având unguri în Csallóköz. Şi cum cu Iugo-
slavia suntem înţeleşi (înţelegera asta o ştiu mai demult: sârbii 
le-au promis ungurilor că le dau Subotica şi împrejurimile. În 
schimb sârbii vor să ne ia nouă Reşiţa şi Timişoara!), sperăm 
ca şi de la România să obţinem drepturi pentru ungurii de 
acolo”. I-am replicat: „Just, dar mai întâi trebuie stabilit cine 
sunt aceia cărora li se cuvin drepturi ungureşti, pentru că între 
unguri sunt foarte mulţi evrei şi sunt românii din Secuime şi 
şvabii maghiarizaţi. Aceştia trebuiesc scoşi din cauză!” 

Încolo, voi publica unele impresii de la Roma în Unirea.   
Am plecat din Roma sâmbătă, în 30 Aprilie, la ora 16. 

La gară ne-a însoţit fratele Tăutu. Cei din Colegiu plecaseră la 
Florenţa, la comemorarea sinodului Tridentin. Am sosit seara 
la ora 23 în Ancona, am dormit aici, dimineaţa (în 1 mai), la 
6.30 am plecat la Loreto, am asistat la Sf. Liturghie şi am 
revenit la 9, la 10 am plecat cu vaporul la Zara, unde am sosit 
la 17.50. A fost o admirabilă călătorie pe mare. Seara, la 8.30, 
am plecat din Zara şi dimineaţa, în 2 mai, am fost la Fiume, de 
aci am venit la Zagreb şi a doua zi la amiază acasă, mulţumind 
Domnului că am reuşit să umblăm bine peste tot şi să trecem 
uşor prin vamă, aducând puţinele cumpărături şi mai ales stofa 
pentru haine la copiii ministranţi ai catedralei (un colet sigilat 
de domnul ministru Vasiliu). 

                                                 
1 Albert Canestri, director spiritual la Colegiul de Propaganda Fide din 
Roma. 
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Acasă, în absenţa noastră, Lici cu Nica au petrecut bine 
vacanţa, au fost la noi Domuţa de la Oradea şi fratele său. Apoi 
au plecat la Bucureşti, la concursul Tinerimii Române. 

Ei spun că Lulu e tot suferind cu stomacul, de când a 
mers la Bucureşti. 

Într-aceea, la Lugoj făcându-se lucrări de parcare1 a 
pieţii în jurul catedralei, s-a alarmat ortodoxia din Caransebeş 
(Foaia Diecezană). La fel cea din Arad pe tema unirii la Pecica 
şi mă atacă iarăşi direct pe mine. Să fie sănătoşi! 

5 Mai. Azi, în Consistor, episcopul m-a salutat ca 
revenit de la Roma. Eu, de îndată ce am ajuns acasă, m-am pus 
pe lucru să fac comunicarea pe care trebuie să o citesc la secţia 
orientală a Congresului Euharistic de la Budapesta. Azi am 
expediat-o. 

Ieri a fost pe la mine părintele Augustin Popa, care 
acum e la Obreja şi de acolo vede mai uşor Blajul. Îmi spunea 
că a fost pe la P.S. Ciopron cu arhimandritul Boteanu2, că Cio-
pron i-a îmbrăţişat şi va merge pe la ei, că Boteanu e aşteptat la 
Iaşi şi că sunt bine cu Ciubotariu3, exarhul episcopiei de Argeş, 
unde P.S. Grigore Leu4 nici nu ne-ar fi un duşman aşa de mare, 
iar Gurie5 ar fi chiar alături de noi... 

                                                 
1 de construire a unui parc  
2 Teodosie Boteanu, arhimandrit ortodox, fost stareţ al mănăstirii Cetăţuia, 
autor al lucrării “O turmă şi un păstor”, în care pune problema împăcării 
dintre cele două Biserici, Greco-Catolică şi Ortodoxă. S-a convertit la 
catolicism, intrând în mănăstirea greco-catolică de la Bixad, 
3 Daniil Ciubotariu, arhimandrit, adept alături de Bonteanu al apropierii 
dintre cele două biserici. A părăsit ortodoxia şi s-a convertit la greco-cato-
licism în anul 1947, anunţându-l în acest sens pe patriarh.  
4 Grigore Leu (1881 – 1949), la data consemnării episcop de Argeş, din 
1940 episcop de Huşi. 
5 Este vorba probabil de Gurie Grosu (1877 – 1943), primul mitropolit al 
Basarabiei după Unirea cu România. La data consemnării era pensionat, 
datorită faptului că nu era agreat de Carol al II-lea, în urma unui conflict 
personal cu mitropolitul. 
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7 Mai.  Azi am fost la Timişoara în cauza Milutinovici. 
Am întâlnit pe Groza, care trata cu cei de la Hotel „Carlton”. 
Roth merge la Pesta şi la Bratislava în cauze avocaţiale. 

10 Mai. Duminică, 8 mai, a fost aici Valer Pop, fostul 
ministru, a ţinut o conferinţă culturală. Am fost împreună la 
prânz la „Dacia”, seara la ceai la Tit. Popovici1. Se face un par-
tid de dreapta Tătărăscu şi unul de stânga Călinescu. 

Ieri a venit la mine părintele Man şi azi a plecat la Bu-
cureşti. Eu merg mâine la înmormântarea lui Goga. 

Lici a avut azi, cu copiii lui, o producţie la Făget. A 
reuşit bine. 

14 Mai.  Astă-dimineaţă am sosit de la Bucureşti, unde 
am plecat în 11 dimineaţa pentru înmormântarea lui Goga. În 
aceeaşi zi, după-amiază, am fost pe la Finanţe să văd ce pot 
face în cauza preceptorului şi a controlorului transferaţi de la 
Pecica pentru religia lor. Am aflat că e ordin de la Patriarhie. 

Joi, în 12, a fost înmormântarea la care eu am asistat în 
rotonda Ateneului, ca preot. Eram împreună cu Dăianu  şi 
Agârbiceanu. Acolo am vorbit cu Tzigara-Samurcaş2, care mi-a 
promis concursul pentru expoziţia misionară. Pe drum, în con-
voi, am mers cu generalul Oltean (pensionar) şi cu Bratu, 
directorul învăţământului secundar în Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

A doua zi, la îndemnul părintelui Leo Manu, am rămas 
să intervin cu ajutorul lui Dumitru Manu, la Ministerul Comu-
nicaţiilor, să mi se vizeze permisul pe C.F.R. Nu am reuşit. Am 
vizitat şi pe Carada. Sunt chiar 30 de ani de când a făcut trece-
rea la Unire. 

Pe Lulu l-am găsit bine. 

                                                 
1 Referire la Titus Popovici, preşedintele organizaţiei jud. P.N.L., coleg de 
partid cu fostul ministru Valer Pop. 
2 Tzigara-Samurcaş (1872 – 1952), istoric de artă, profesor universitar, 
director al Muzeului de artă naţională Carol I (azi Muzeul Ţăranului 
Român). 
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18 Mai. Ieri a venit episcopul din vizitele canonice 
făcute în Ţara Haţegului.  

De la Bucureşti au sosit aici părintele Gervais, superiorul 
asumpţioniştilor, cu Barral. Generalul a voit să mă vadă, de aceea 
părintele Leandru m-a invitat la el. Astă-seară am avut audienţă 
într-o atmosferă foarte călduroasă. Am aflat că el era „Pere-
grinus”, care scria în Union des Eglises şi a dat o corespondenţă 
interesantă de la Iaşi în ziua armistiţiului. Credeam că prinţul cu 
care a avut dialogul era Carol, dar azi mi-a spus că era Ştirbei.  

În Unirea apar scrisorile mele din Roma. 
Pius e decorat de guvernul francez. Aştept un raport 

mai detaliat. 
22 Mai. Azi mi s-a întâmplat un lucru extraordinar de 

dureros. Deşi toată noaptea m-a durut capul, am mers totuşi la 
biserică şi am făcut liturghia de dimineaţă. Cum, necum, ter-
minând cu curăţirea antimisului, am lovit potirul aşa de tare în-
cât s-a scuturat,  au sărit din el mai multe părticele, iar Sf. Sân-
ge mi-a stropit hainele şi s-a vărsat pe masa altarului. Cu ajuto-
rul lui Marianescu, le-am adunat şi, punându-le în potir, le-am 
consumat. După aceea am căutat pe medicul Vince, să-mi dea o 
injecţie antitifoidă, dar nu l-am găsit acasă! 

Azi producţia lui Lici la teatru: comemorarea lui Goga. 
23 Mai. Comemorarea lui Goga a reuşit foarte bine, 

conferinţa lui Lici a fost mult gustată. În schimb, a fost multă 
agitaţie cu biletele pentru Congresul Euharistic. Le-am făcut 
toate întrucâtva ca să salvez onoarea Bisericii noastre, cum îmi 
scrie părintele Augustin! 

30 Mai. Azi am sosit de la Budapesta, unde am fost la 
Congresul Euharistic. Impresiile le-am publicat în Unirea, 
unde am dat şi un reportaj, apoi am tradus din scrisoarea gene-
ralului Moscardo, despre suferinţele Alcazarului. 

Am venit cu bune impresii de la Pesta. Am petrecut o 
seară cu colegii de liceu Horvath şi Herczeg, am vizitat familia 
Kokaş, fiindcă doamnele lor m-au onorat cu prezenţa la conferinţa 
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mea de la secţia catolică-orientală. La seminar, Tόth Tihamer a 
fost foarte drăguţ. Am mai stat de vorbă cu episcopul Hanauer1, 
fostul meu spiritual, cu profesorul de teologie Pataki Arnold şi cu 
alţi cunoscuţi. Foarte drăguţ a fost cu mine prelatul Bréman-
Szántay, directorul revistei Keleti Egyház, care m-a reţinut şi la 
masă. Tot aşa ministrul României, Raoul Bossy2, a dat un ceai în 
onoarea noastră! Am văzut la secţia orientală pe prinţul Ghica şi 
pe Monsegniorii Rosso şi Moioli de la Congregaţia Orientală, 
care au luat parte numai la această şedinţă. 

4 Iunie. În 2 seara au sosit aici, venind de la Oradea, 
Monsegniorii Rosso şi Moioli cu Dr. Avram Cosma3. Ieri, fiind 
Ziua Eroilor, a fost serviciu divin cu procesiune la cimitir, iar du-
pă-amiază episcopul a ţinut să ducă şi pe aceşti oaspeţi la Sar-
mizegetusa, luându-mă şi pe mine. Am mers cu maşina lui 
Repede de la Caransebeş. Azi au plecat oaspeţii înapoi la Oradea. 

Nica cu colegele ei au avut o cină de adio, la care au 
dansat până dimineaţa. 

14 Iunie. În 8 Iunie a fost Ziua Restauraţiei, cu multă 
paradă la terenul sportiv. În 9 Iunie a fost conferinţă 
episcopească la Blaj. 

La 4 Iunie Boldea a călătorit pe linia Teiuş-Bucureşti. 
La gara Blaj s-a suit Mitropolitul şi i-a povestit că merge la 
Braşov, unde are o întâlnire cu o înaltă personalitate de la Bu-
cureşti, care îi cere relaţii asupra stării de spirit din Ardeal. 
Ulterior a aflat că era Armand Călinescu. 

În 12, ziua I de Rusalii, după rugă, a fost la Teatru o 
producţie a străjerilor, Centuria a II-a a lui Lici. Bine instruiţi, a 
fost o producţie reuşită! 

                                                 
1Árpád István Hanauer (1869 – 1942), episcop romano–catolic de Vesz-
prem.  
2 Raoul Vasile Bossy (1895 – 1975), diplomat de carieră, la data consem-
nării ministru plenipotenţiar, şef al Legaţiei române din Budapesta. 
3 Avram Cosma, preot misionar în cadrul Reuniunii diecezane de Misiuni 
Sfinte din eparhia de Cluj-Gherla. 
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A doua zi de Rusalii am predicat eu despre naţionalis-
mul german, în legătură cu noul Syllabus! Peste câteva zile, 
nişte prieteni evrei m-au felicitat! 

Pentru Cultura Creştină am făcut un articol mai lung 
despre Goga. 

18 Iunie. Ieri am fost la Timişoara, la şedinţa 
comitetului central al Astrei Bănăţene. În 26 va fi Congresul la 
Oraviţa, vom merge cu episcopul, deşi prefectul-colonel de 
acolo l-a bruscat într-o corespondenţă pe episcop în legătură cu 
crucea de la Vermeş. 

Roth a umblat prin străinătate (Pesta – Bratislava – 
Bruxelles–Paris–Geneva–Triest–acasă) şi spune că se interesează 
de organizarea emigrării evreilor în Madagascar şi în alte părţi.  

Gyárfás Elemér îmi scrie, în chestiunea Statului 
Catolic, să încerc o împăcare cu episcopii noştri! Să vedem. 
După cum aflu după studierea cauzei, nu se poate da deplină 
dreptate ungurilor!  

În ceea ce priveşte starea generală din Europa, Roth îmi 
spunea că englezii s-au înţeles cu francezii ca în schimbul Spa-
niei, a cărei cauză revoluţionară au abandonat-o, să susţină 
Cehoslovacia în faţa atacului german. Aceasta din urmă ar fi 
bucuroasă să scape de germanii sudeţi pentru că ataşarea lor la 
Cehoslovacia s-a făcut numai din cauză că – împotriva 
pricipiilor wilsoniene – ar fi voit să nu-i dea nimic Germaniei. 

22 Iunie. Azi a fost inspectorul general V. Hodor de la 
Interne în vizită la episcop. Am aflat din ziare că umblă să afle 
starea de spirit din Ardeal.  

28 Iunie. Aseară am sosit de la Oraviţa-Reşiţa. Am fost 
cu episcopul la Congresul Astrei, plecând sâmbătă dimineaţa 
de aici, iar la amiază am ajuns la Oraviţa. Ne-au întâmpinat la 
gară cu toate onorurile, am luat masa la Poşiar, seara la Bolbo-
ca, după-amiază fiind o scurtă vizită canonică, am mers într-o 
excursie până la Lacul Bohui. Chiar se repara din greu şoseaua 
spre Anina, fiindcă peste două zile avea să treacă pe acolo Vo-
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ievodul Mihai cu clasa lui! Am văzut şi admirabilul sanatoriu 
ce se face la Marila, cu 400 de camere, pentru 1000 de bolnavi! 

Eu am fost găzduit la Dr. Stoicu. Seara la cină i s-a 
făcut şi episcopului nostru o serenadă din partea corurilor. La 
protopopul ortodox a fost o altă cină cu episcopul din 
Caransebeş. Acolo au fost mai mulţi, între alţii şi Mihai 
Gropşianu, care s-a făcut de tot ridicolul şi în decursul adunării, 
dar mai ales la cina aceea – îmi spunea prim-preşedintele 
Tribunalului – spunând că Maniu o să se împace cu ungurii şi o 
să se rupă de Regat, încât a trebuit pus la punct! 

A doua zi a fost serviciu divin, noi am fost gata la timp 
pentru când avea să înceapă şedinţa solemnă a Congresului, dar 
ortodocşii au lungit-o cu încă un ceas. După şedinţă, a fost un 
banchet la care mie mi-au dat loc în fruntea mesei, apoi o 
defilare etnografică şi un concurs de coruri. De la uniţi, numai 
corul din Ticvani a cântat, chiar şi la biserică, cel de la Oraviţa 
fiind inexistent.  

La masă ne povestea câte ceva Ştefan Vlădescu, 
preşedintele sindicatului ziariştilor din provincie, venit de la 
Bucureşti. Nu e un om serios, dar totuşi înregistrez ce spunea: 
că Tătărăscu a fost la Londra ca să pregătească primirea Rege-
lui acolo, (ziarul La Croix înregistra coincidenţa că, în ziua în 
care Tătărăscu vizita Londra, Regele Carol avea întâlnire cu 
Kemal Atatürk!), că în schimb Franţa primeşte pe Regele 
Angliei, că va pleca toamna, va merge cu mare alai, va fi 
însoţit de 120 de ziarişti, de „cancelarul” Tătărăscu, de „vice-
cancelarul” A. Călinescu, de ministrul de Interne V. Iamandi!  

(Ştiu că în toamnă parlamentul englez a refuzat 
cheltuielile cu primirea Regelui pe motiv că e un dictator care 
oprimă libertăţile! Acum, desigur, el se prezintă ca oprimatorul 
mişcărilor de dreapta şi le convine democraţilor!) 

E grozav ce se face cu persecuţia foştilor gardişti: osân-
dirile fără milă pentru acte care nu erau interzise, concedierile 
din serviciu, cum e cazul şefului Telefoanelor de la noi,  
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exmatricularea studenţilor în regulă cu toate examenele etc. Mă 
tem că prin aceasta se creează ceea ce ne lipsea până aci: o 
tendinţă serioasă spre revoluţie la intelectuali! 

Ne mai spunea Vlădescu că la procesul lui Codreanu 
cea mai bună depoziţie a făcut-o Maniu, fireşte, nu prin 
aprecierile ce i-a adus, pe când Căpitanul s-a apărat slab de tot! 

Episcopul nostru a făcut o impresie foarte bună la 
Oraviţa, în schimb cel de la Caransebeş nu. De exemplu, l-a 
întrebat pe al nostru: „Am auzit că voi treceţi la baptişti!...” I-a 
răspuns: „Eu aşa ştiu că voi veniţi la noi!” Am regretat numai 
că la concursul corurilor chiar atunci am ieşit când a intrat pe 
scenă corul din Ticvani. Nu ne-a spus nimeni! 

De la Oraviţa ne-a trimis Bolboca cu maşina la Reşiţa, 
unde am făcut liturghie. Fiind popor mult la biserică şi 31 de 
cuminecări, episcopul a fost încântat.  

30 Iunie. Azi a venit la noi Domuţa de la Oradea cu o 
cerere de promovare a fratelui său ca şi controlor-şef. Noroc că a 
sosit şi Ioniţă cu familia, am făcut prin el intervenţie la Bursan! 

Tot azi a murit doamna Otilia Milutinovici. 
2 Iulie. Ieri a sosit Lulu, mâine pleacă în Franţa. Astă-

noapte ne-a bătut la fereastră Petean, venind de la Arad: Nica a 
trecut cu bine peste bacalaureat, împreună cu Delia Bîrlea1 şi 
Bistriţeanu. Nica a sosit şi ea acasă, obosită de tot. Har Dom-
nului că a trecut şi peste asta! 

Azi a plecat episcopul la Toteşti şi de acolo în vizită 
canonică. Eu ar fi trebuit să plec cu el, dar mi-am cerut scuze 
că nu putem pleca cu toţii de acasă. Voi merge marţi la Făr-
cădin. 

20 Iulie. Iată cronica evenimentelor:  
În 4 Iulie a plecat Lulu la Grenoble, unde s-a întâlnit cu 

Pius.  
În 5 Iulie dimineaţa a plecat Lici la Seghedin-Budapesta, 

iar eu cu Mili şi Nica spre Ilia. La Simeria ne-am despărţit, ele au 
                                                 
1 Fiica profesorului Victor Bîrlea. 
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luat-o spre Odorhei, eu spre Haţeg, am mers la Berthelot, unde m-
am ataşat episcopului în vizită canonică. I-am găsit chiar la masă, 
era acolo şi prefectul de Hunedoara, colonelul Bengliu.  

Conform programului, am vizitat bisericile şi parohiile din 
Fărcădin – Tuştea – Boiţa – Haţegel – Peşteniţa, Peşteana, Şteiu, 
Poeni, Densuş, Vălioara – Ciula Mare şi Mică, Rechitova – 
Mesteacăn – Lunca de Jos, Meria – Negoiu – Lunca de Sus1. În 
general a mers bine, afară de mesele încărcate, de două ori pe zi. 
Episcopul, la cererea mea, şi-a ales teme mai potrivite, nu ca până 
aici când în biserică le făcea pe femei curve. Însă era monoton să 
auzi tot aceleaşi exemple: pe sine, pe părinţii lui, Teiuşul cu 
oamenii de acolo. A mai comis şi câteva imprudenţe, de exemplu, 
la Rechitova, din cauza felului cum i-a îndemnat pe oameni să 
picteze biserica, nu a mai voit comitetul să vină să dea faţă cu el, 
abia i-a adunat preotul, dar fără prim-curator. Era să fie aşa ceva şi 
la Meria. Apoi e straniu să argumentezi aşa: „Dacă cineva nu crede 
în Dumnezeu, oricât ar fi de învăţat, e mai mare măgar decât 
copilul acesta...” şi a arătat spre un copil care stătea frumos, se 
cuminecase şi el cu ceilalţi oameni, la Mesteacăn. Iar după 
Liturghie, stând de vorbă cu oamenii, cea dintâi întrebare era: „La 
câţi ani se căsătoresc fetele aici?...Să nu fie înainte de 20 de ani! Eu 
am avut două nepoate, la nici una nu i-am permis.” Canonicul 
Deciu, care a fost cu câteva săptămâni înainte în vizită canonică cu 
el în Ţara Haţegului, spunea că l-a auzit argumentând şi cu asta: 
„Nici purcica nu o duci aşa de tânără la vier.” Eu l-am întrebat 
odată ce ar zice dacă unul dintre credincioşi i-ar opune prevederile 
dreptului canonic la etatea căsătoriei. Mi-a răspuns: „Nu de asta e 
vorba. Dar am citit nu demult în cartea unui neamţ, că dacă femeia 
e prea tânără, nu se desfac oasele aşa de uşor, nu poate face copii.” 
Mirat că are timp să citească şi lucruri de astea, i-am spus: 
„Preasfinte, nu-ţi bate capul cu lucruri de astea, lasă-le în seama 
doctorilor şi a autorităţilor de stat. Noi să ne facem treaba noastră!” 

                                                 
1 Parohii din protopopiatele Haţeg şi Ulpia Traiana. 
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La Mesteacăn, după ce am urcat de la Rechitova pe o 
potecă prăpăstioasă, ne-am suit în căruţă. Dar cum locul era 
cam înclinat, s-a întors „şiţul” cu noi şi am căzut ghemuit la pă-
mânt! Nu ştiu unde s-a întâmplat că, mergând prin sat, epis-
copul dădea ca de obicei binecuvântări în dreapta şi în stânga. 
O babă dintr-o curte (mi se pare că la Lunca Cernii de Sus) a 
răspuns şi ea binecuvântând! La Densuş a menţionat în predică 
chestiunea unei noi biserici. 

De la Lunca de Sus am străbătut un drum frumos pe 
şoseaua Rusca-Ruşchiţa, de acolo la  Apa Boului, unde ne-a aş-
teptat maşina de la Ruşchiţa. Acolo, doamna Biebel ne-a aştep-
tat cu ojină, am vizitat cariera de marmură şi am alergat la tren 
la Zăvoi (l-am ajuns aici, fiindcă plecase deja din gara Valea 
Mare-Rusca!), iar seara la 10 am ajuns la Lugoj. Planul fusese 
să trecem peste Tăul Ursului la Margina, dar evreii de aici nu 
ne-au dat maşina! 

21 Iulie. În 20 seara am plecat şi în 21 dimineaţa am 
fost la Odorhei. Pe tren, între Lugoj şi Făget, am călătorit cu 
inginerul Simu, subdirector comercial. Acesta îmi spunea că s-
a întâlnit cu Bocu, care i-a povestit despre consfătuirea pe care 
a avut-o cu maniştii la Poiana, la Mihai Popovici: vor înainta 
un memoriu Regelui cu 300 de iscălituri  (redactat de el, Bocu), 
arătând că în condiţiile actuale nu mai există bazele unirii 
Ardealului cu Vechiul Regat şi la 1 Decembrie 1938 vor face o 
mare adunare la Alba Iulia – ceea ce nu cred că li se va per-
mite! Ulterior am citit că pentru participarea la această consfă-
tuire un profesor universitar din Cluj a fost suspendat! 

La Odorhei i-am găsit pe toţi bine. Am stat două zile şi, în 
23 dimineaţa, am plecat cu autobuzul la Sovata, unde am stat până 
seara. Am întâlnit pe Nora Barbu, care ne-a dus la masă. Am mai 
întâlnit pe doamna colonel Dragomir şi pe canonicul Moldovan 
din Blaj. Seara la 6 am mers cu autobuzul la Târgu -Mureş, aci în 
gară ne-am văzut cu vechiul prieten Alexandru Mesaroş-Pălti-
neanu. Am luat trenul şi am mers la Iernut, aci ne-a aşteptat pro-
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topopul Iacob Domşa, la care am fost găzduiţi boiereşte. În 24 
dimineaţa, am mers cu trăsura la Sălcud, comuna de naştere a lui 
Mili. Ne-a aşteptat întreg poporul la biserică, am servit, am luat 
masa la simpaticul preot Cerghizan. Am văzut împreună cu Ca-
mil, Mili şi Nica locurile unde a copilărit Mili. Am venit apoi la 
gară la Iernut, am mers la Bogata, unde am vizitat pe prietena lui 
Mili din copilărie, pe Ilonka. Seara am luat trenul şi ne-am dat jos 
la Niraştău, unde ne aştepta trăsura lui Precup de la Şăuşa – a-
nunţat de mine în preseară –, am stat şi aci până a doua zi la amia-
ză, când am plecat iarăşi la Târgu Mureş. Aci am vizitat biserica 
pictată de Simonescu, foarte sărăcăcioasă faţă de cea din Lugoj! 
Am plecat apoi cu autobuzul la Sovata, unde, fiind plecat deja cel 
de Odorhei, am rămas peste noapte la  preotul Târnăveanu, iar 
marţi, în 26 dimineaţa, am plecat şi la 8 am sosit la Odorhei. 
Trebuia să stăm numai o zi, dar am stat încă trei zile, fiindcă joi, 
în 28 seara, Camil a făcut feştanie la casa cea nouă şi frumoasă, 
apoi am luat o cină în grădină, frigând un berbecuţ la grătar şi 
gustând vinul delicios. Erau de faţă protopopul Ivan, directorul 
B.N.R. Gubariu, directorul unei alte bănci, avocatul Laslo etc. 

Vineri, în 29 Iulie, la amiază, am plecat din Odorhei, 
după-amiaza am sosit la Blaj, am stat aci până sâmbătă dimi-
neaţa (am cinat la fini şi am dormit la Mariţi), apoi am plecat la 
Vulcan, unde am sosit după-amiază. Am servit la Petrila, seara 
am revenit. Luni -  marţi1 - miercuri am stat la Vulcan, joi, în 4 
August, a venit cu trenul de dimineaţă Domuţa la noi, joi seara 
am mers cu el, cu Genu, Nica şi învăţătorul Voin la munte. Am 
dormit la cabana Vulcanului, dimineaţa am mers până la bor-
deie, de acolo peste Cartianu am mers pe Straja şi am coborât 
vineri-seara la Paroşeni-Vulcan. În 6 August am servit la 

                                                 
1 Uitasem să scriu că marţi, 1 August, am fost în excursie la Lainici, noi cu 
familia Hangea. Am văzut ce grozav se lucrează la construirea căii ferate 
spre Surduc. De data aceasta – însoţit de Nica şi de o prietenă a ei – am 
urcat până la Locurile Rele, la schitul admirabil situat, cu un călugăr 
simpatic, dar fără Euharistie! (n. a.) 
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Coroeşti, duminică, în 7, am mers cu Mili şi cu Nica la Petrila, 
am servit aici, după-amiază am făcut o excursie la Roşia, unde 
am petrecut foarte bine, ca şi în 1936. Luni am stat la Petrila, 
marţi am mers noi cu familia Hangea la Auşel, miercuri ne-am 
reîntors la Vulcan, abătându-ne în drum pe la Iscroni şi 
Aninoasa. Joi, în 11 August, am fost la masă la Paroşeni, iar 
ziua următoare, vineri seara, m-am întors la Lugoj. 

Sâmbătă, în 12, am văzut de lucrurile mele la Lugoj, iar du-
minică dimineaţa am mers la Radna, de unde m-am reîntors luni, în 
15 seara. Pentru romano-catolici a luat parte la pelerinajul din Rad-
na canonicul Metzger, care în ziua sărbătorii, la masă, a toastat pen-
tru prima oară şi asta în onoarea mea! I-am răspuns şi, prin aceasta, 
am întârziat trenul spre Timişoara. L-am luat mai târziu pe cel spre 
Arad, având ocaziunea să călătoresc cu familia Herlo, făcând 
cunoştinţă şi cu mirele Zitei. Iar doamna Herlo mi-a destăinuit că 
doctorul Birău se interesează de Nica şi că o să vină pe la noi. 

Joi, în 18 August seara, au sosit şi Mili cu Nica. Trebuiau 
să vină mai curând, dar miercuri s-a făcut la Lupeni o petrecere în 
onoarea lui Nica, pentru care arată mult interes inginerul Ciora. 

20 August. Azi am fost împreună cu episcopul la Timi-
şoara, la instalarea rezidentului regal A. Marta1. Am mers de ieri 
seara, am cinat la Pacha, eu am dormit la Seminar. În program era 
un servicu divin la biserica ortodoxă, noi am făcut serviciul pro-
priu la biserica din Fabric, la care a participat şi episcopul Pacha. 

La episcopul Pacha am văzut un memoriu redactat de el, 
cu amănunte istorice de pe vremea episcopului Bonnaz, apoi a lui 
Dessewfy, căruia i-a fost secretar, şi a lui Csernoch2 şi Glat-
tfelder3. 

                                                 
1  Alexandru Marta (1869 – 1965), jurist, în momentul consemnării Rezi-
dent Regal al Ţinutului Timiş (1938 – 1940). 
2 Alexandru Bonnaz, Alexandru Dessewfy, János Csernoch (viitor primat al 
Ungariei), episcopi de Cenad. 
3 Iulius Glattfelder (1874 – 1943), fost episcop romano-catolic de Cenad, 
intrat în conflict cu Statul român a plecat la Szeged în anul 1923. 
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În programul instalării era primirea la gară a înalţilor 
demnitari (Patriarhul, prim-ministrul, ministrul de Interne Căli-
nescu etc.), dar când-colo lumea a mers degeaba. Nouă pe la 
orele 9-10 ne-a spus subprefectul Ionescu,venind în vizită la 
Pacha, că primirea va fi făcută în faţa bisericii ortodoxe (dem-
nitarii veniseră deja seara) şi asta cu scopul ca toată lumea să 
intre apoi în biserica ortodoxă. Dar noi am mers la biserica 
noastră. La ortodocşi a mers numai vicarul Muntean şi cano-
nicul Unterweger. Pacha spunea că aşa s-a făcut şi la serbările 
Horea la Alba Iulia: Regele a fost primit în biserică, pentru ca 
toată lumea – şi episcopii catolici – să se împingă înăuntru! 

Eu primisem acasă invitaţie prin poştă, fără bilet la 
banchet. Ulterior, mi s-a trimis bilet şi mi s-a rezervat un loc de 
frunte la masă, după foştii miniştri! Episcopul nostru a ţinut un 
toast cu un început sub toată critica! 

26 August. Ieri am sosit de la Bucureşti, unde am fost 
să fac o tranzacţie cu Oficiul Naţional al Cooperativei, asupra 
datoriei cooperativei „Lugojana”. N-am prea reuşit. Am avut 
însă mulţumirea să îi duc lui Lulu cufărul pe care nu i l-a dus 
servitorul la gară când a venit Lulu din Franţa. Lulu mi-a 
povestit de Pius, că are o domnişoară doctoriţă pe care vrea să 
şi-o aducă de soţie. Lulu, altfel, har Domnului, arată bine. 

29 August.  Azi am fost la Timişoara, în cauza proce-
sului bisericii din Brad (să vorbesc cu doctorul Ivanovici pe 
care nu l-am găsit la Bucureşti). Astă-seară a sosit Lici din 
Ungaria, unde a petrecut aproape două luni şi spune că a adunat 
mult material. 

5 Septembrie. În zilele de 30 August - 3 Septembrie 
am avut exerciţii spirituale conduse de părintele Tălmăcel. În 
încheiere a fost Consistor plenar. 

Nica e bolnavă de ficat, cu semne de icter. 
În 2 a venit iarăşi Domuţa la noi. În 4 seara a plecat cu 

Lici, acesta pe două săptămâni, la Odorhei, ca să studieze ce 
influenţe româneşti prezintă oieritul la secui. 
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8 Septembrie. Ieri şi azi am fost cu episcopul la sfinţirea 
bisericii din Sâlha. În legătură cu aceasta, dorind episcopul să facă 
distingerea preotului M. Bora, am reuşit să-l înduplecăm să facă 
mai multe distincţii, între care doi canonici onorifici (Muntean, 
Bora) şi patru protopopi onorifici, dând  satisfacţie preoţilor 
Mäxer şi Ivan Muntean, neglijaţi până acum prin intrigi. 

10 Septembrie. În piaţa catedralei e gata o mândreţe de 
parc. Ieri a cântat muzica în el! Ăsta e singurul folos pe care-l 
avem de pe urma regimului dictatorial! Onoare secretarului gene-
ral al Primăriei, domnului Vasile şi primarului D. N. Proştean! 
Câte intervenţii nu s-au făcut pe la guvern şi la Patriarhie, câte nu 
s-au scris prin gazeta din Caransebeş!... În fine, am reuşit! 

11 Septembrie.  Azi a fost Adunarea Generală a Reu-
niunii Femeilor din Lugoj. Mili a fost aleasă a doua oară prezi-
dentă, cu mare însufleţire! 

12 Septembrie. Azi aflu de la Boldea că, la dorinţa 
Regelui, s-a pus în fruntea foştilor naţional-creştini Istrate Mi-
cescu1! El umblă cu Gh. Cuza2 să ia contact cu fruntaşii. Du-
minică vine la Băile Herculane. Tot de la el am auzit versiunea 
că pe Ionel Gaşpar, secretarul lui Vaida, pe care nu demult l-au 
împuşcat şi l-au jefuit nişte bandiţi în tren, l-ar fi omorât oame-
nii guvernului şi i-ar fi luat valiza nu cu 450 mii, cum se spu-
nea, ci cu acte importante de-ale lui Vaida, care mai nou ar fi 
întors spatele Regelui. Tot aşa s-ar fi furat şi valiza lui Vlad, cu 
acte. Caută să-l compromită şi pe Maniu. 

Mai nou s-au operat, în toată ţara, arestări de foşti legio-
nari. Au fost duşi la Vaslui preoţii Puşcaş şi conducătorul Libră-
riei Diecezane, Moise. Pe acesta din urmă, acum trei luni, ne-a 

                                                 
1 Istrate Micescu (1881 – 1951), jurist, om politic şi profesor de drept. 
Membru al P.N.L., a fost ministru de externe în guvernul Goga-Cuza  şi 
ulterior în perioada dictaturii regale ministru de jusţie în guvernul Tătărăscu 
(1939 -1940), calitate în care a fost însărcinat cu elaborarea unei noi 
Constituţii care să legifereze noul regim introdus de Carol al II-lea. 
2 Gheorghe A. Cuza, ministru muncii în guvernul Goga, fiul lui A. C. Cuza. 
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constrâns Ministerul şi Siguranţa să-l concediem. Preotul Coprean 
din Pecica a fost reţinut la Consiliul de Război pentru agitaţie. 

18 Septembrie. Ieri dimineaţă a sosit Lici de la Odor-
hei, unde a studiat oieritul la secui. Miercuri, în 14 seara,  am 
vorbit cu Lulu la telefon. L-am rugat să afle pentru Nica vreun 
curs de un an la Bucureşti, fiindcă prospectele ce vin din străi-
nătate sunt scumpe de tot. El era îngrijorat de revizuirea dis-
pensaţilor. Tot miercuri seara a plecat de la noi Vasile Domuţa, 
care a venit iarăşi pe trei zile. E pe cale de a-şi cere transferarea 
la Lugoj, ca şef de serviciu. 

Ieri am avut la Prefectură o mare consfătuire în cauza 
apărării pasive. Din cauza crizei între Cehoslovacia şi Germa-
nia, atmosfera e foarte încărcată, totul miroase a război. Mili, 
preocupată de mizeriile economice ale războiului, a ţinut să se 
aprovizioneze cu pânză pentru lenjerie, prosoape, plapome, 
măsăriţe, ca zestre pentru Nica. Am cumpărat de la mai multe 
fabrici şi prăvălii, mai cu plată, mai pe credit, am luat şi un îm-
prumut de la Ungur de 6.000 lei, oferit de el de bună-voie. 

Azi am fost la Timişoara, unde am publicat numirea de 
canonic onorific a vicarului Gh. Muntean. A fost serviciu fru-
mos la biserică, cu 7 preoţi, lume multă, după aceea recepţii. 
Totul a decurs mulţumitor! 

23 Septembrie. Azi am fost cu Nica la Timişoara. Eu 
am făcut vizită, în numele Episcopiei, la domnul Rezident 
Regal Marta şi la domnul secretar general Ciupe1. Era nevoie 
să luăm şi noi contactul cu ei, fiindcă ortodocşii se tot freacă pe 
acolo. De la Ciupe am auzit lucruri interesante în ceea ce 
priveşte intrigile împotriva noastră. 

Pe Nica am dus-o, fiindcă ne tot invitase doamnna Roth 
să mergem la atelierul ei, să-i facă nişte fotografii. Domnul şi 
doamna Roth nu erau acasă,  fiind el bolnav de nervi, s-au dus 
la Pesta la sanatoriu. 

                                                 
1 Gheorghe Ciupe, secretar general al ţinutului, consilier la Curtea admini-
strativă Timişoara.  
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După-masa am avut şedinţa Comitetului Astrei Bănăţe-
ne. A venit preşedintele de la Sibiu, Dr. Iuliu Moldovan, să-şi 
facă vizita la domnul Rezident Regal şi el a prezidat şedinţa. 
Ce s-a discutat nu importă, decât că s-a hotărât să ajutăm şi pe 
fraţii din Iugoslavia. La şedinţă a luat parte şi preşedintele As-
trei de acolo, preotul Adam Tiştea din Grebenaţ (Vršec). El  
ne-a povestit lucruri grave din luptele lor de acolo. Au înfiinţat 
vreo 40 de cercuri culturale ale Astrei, dar statutele au fost 
respinse de trei ori, deşi le-au înaintat corectate cum au cerut ei 
(admiţând la dezbateri şi limba sârbă), şi acum le-au promis că 
le vor aproba. La fiecare cerere de aprobare se plătesc taxe 
grele, încât îi ruinează şi materialiceşte. Convenţia şcolară se 
aplică, dar cea bisericească e caducă şi nu se va aplica: sârbii 
nu pot admite ca biserica lor de aici să aibă ceva cu Bucureştii. 
Pe de altă parte, e o mare dovadă de slăbiciune din partea 
noastră că Statul român salarizează preoţii sârbi, pe când Statul 
sârbesc nu dă nimic preoţilor români. Românii din Timoc sunt 
ţinuţi absolut izolaţi. Dacă ar merge cineva la ei să facă 
propagandă, îndată ar fi deţinut. Singura deşteptare ce o fac la 
ei sunt tinerii bănăţeni care merg la armată în Sârbia veche. 
Acolo fac coruri, joacă hora şi cu asta îi deşteaptă pe cei de 
acolo. În biserică şi şcoală totul e sârbeşte. Femeile au fost 
păstrătoarele naţionalismului, fiindcă până aci fetele nu erau 
obligate să umble la şcoală. Pe învăţători şi pe notari, ca să nu 
se familiarizeze prea tare, îi transferă după trei ani din satele 
româneşti. Cărţi, gazete nu pot să pătrundă în Sârbia veche 
decât cu litere chirilice şi în acest scop li s-a promis un ajutor 
din partea domnului Moldovan. Ca dovadă de starea 
sufletească a românilor noştri din vechea Sârbie, ne povestea 
următorul caz: într-o comună de munte, la 20 km de Belgrad, 
atât de mult au fost persecutaţi românii cu fiscalitatea, încât doi 
dintre ei s-au făcut haiduci de codru şi, din răzbunare, omorau 
sârbi, numai sârbi. Unul a fost ucis, celălalt lucrează şi acum. 

Am primit de la vicarul Muntean 7 mii lei împrumut. 
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25 Septembrie. Ieri a sosit aici părintele Dr. Cosma 
Avram de la Cluj şi a luat azi masa la noi. Mi-a povestit lucruri 
interesante în legătură cu Congresul Agru-lui, invitat să se ţină 
anul acesta la Cluj. Maniştii au lansat ideea să nu se ţină, pe 
motiv că ar trebui să ne exprimăm nemulţumirile noastre şi asta 
ar avea răsunet peste hotare. Apoi şi Mitropolitul e bolnav. În 
realitate, ei nu vor ca la acest Congres să se facă manifestaţie 
pentru Rege. Au făcut în acest sens propunerea episcopului 
Hossu, care a vorbit prin telefon cu Mitropolitul la Sovata. 
Acesta a răspuns că el vine la Congres şi vom face o mare 
manifestaţie de solidaritate românească! (Lupaş adusese de la 
Pesta o vorbă spusă lui afirmativ de cineva de la Budapesta că 
şi ungurii consideră Biserica Unită ca bază a revizionismului). 
Asta iarăşi nu i-a convenit lui Borza şi a hotărât să meargă el la 
ministrul de Interne să-i vorbească. Depinde cum îi va prezenta 
chestiunea, în urma avizului ce va da oficina secretă a fostului 
Partid Naţional-Ţărănesc. În ceea ce priveşte alegerea unui 
preşedinte, s-a îmbiat – prin Dr. Nicolae Popa – să fie ales 
Zenovie Păclişanu, promiţând că-şi va purta bine slujba. Dar cu 
tot dreptul s-a spus în comitetul de direcţie  că el are nişte 
probleme (purtarea lui din 1916 şi de după război cu ungurii. 
Guvernul rânduise anchetă împotriva lui, dar Borza l-a 
scăpat!). El, Avram, e de părere că ar fi mai potrivit doctorul 
Câmpean de la Braşov, ca fiind bine cu Vodă. 

2 Octombrie. Duminică, în 25 Septembrie după-amia-
ză, am plecat la Vulcan, de unde am venit vineri seara. Am 
căutat să văd de casele de acolo, unde cu greu poţi găsi om la 
lucru. Am fost o zi şi în excursie la munte, chiar în ziua când s-
a hotărât ţinerea conferinţei la München. La notarul din Vulcan 
am ascultat la radio discursul lui Hitler şi toate ştirile. Am pe-
trecut, ca toată lumea, momentele de înfrigurare legate de şti-
rile de război şi am simţit o mare uşurare când am aflat că răz-
boiul a fost înlăturat. Chiar şi Pius ne scrie din mijlocul acestor 
momente de mare emoţie, neştiind ce îi va aduce viitorul! 
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7 Octombrie. Marţi, în 4, am fost cu episcopul la 
Timişoara la domnul Rezident Regal în vizită, unde am vorbit 
despre chestiuni confesionale, în special despre cele legate de 
Brad. Am fost şi la Ciupe, Petrovici, Daminescu. Venind îna-
poi pe tren, mi-a povestit episcopul că Ionel Gaspar nu ar fi 
fost asasinat, ci, fiind la Bucureşti, a ridicat salariul lui Vaida 
pe 5 luni (250 mii lei) şi i-ar fi pierdut la ruletă la Sinaia. Din 
cauza asta s-a sinucis. 

Zilele acestea am primit la Episcopie un raport al 
vicarului de la Timişoara, care a aflat că jandarmi şi poliţişti 
îmbrăcaţi în haine ţărăneşti umblă pe la preoţii şi învăţătorii de 
la sate ca să afle dacă nu sunt gardişti. 

Ieri îmi povestea Paveloniu că, săptămâna trecută, cu 
zvonurile de război, Patriarhul a voit să demisioneze. Vodă l-a 
chemat atunci pe Bălan şi i-a propus prezidenţia. El a refuzat 
însă. La care Vodă a ameninţat că rupe cu politica naţionalistă, 
îl aduce pe Titulescu şi face despărţirea Bisericii de Stat. 

Azi îmi spune avocatul Bălăngean că într-o revistă 
italiană, confiscată la noi, ar fi fost următoarea ilustraţie1: 
Hitler era frizer într-un atelier, Schuschnigg2 era bărbierit de tot 
şi Beneş3 doar pe jumătate. Alţi necunoscuţi aşteptau la rând. 
Vodă Carol îşi vâră capul pe uşă şi Hitler îi spune: „Poftim înă-
untru, acuşi veniţi la rând...” 

De fapt am constatat că faţă de Beneş s-a urmărit o 
răzbunare personală, fiindcă el a prezidat Liga Naţiunilor când 
s-au hotărât sancţiunile împotriva Italiei... 

Congresul Agru-lui nu se va mai ţine, ministerul de Inter-
ne a dat în acest sens o telegramă. Se vede că i-a reuşit lui Borza...  
                                                 
1 Ilustraţia însemna anexarea în întregime a Austriei şi parţială a Cehoslo-
vaciei (regiunea sudetă). 
2 Kurt Schuschnigg (1898 – 1977), cancelar al Austriei în perioada 1934 – 
1938. 
3 Eduard Beneş (1884 – 1948), jurist şi om politic, ministru de externe al 
Cehoslovaciei (1918 – 1935), preşedinte după cel de-al doilea război mon-
dial. 
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15 Octombrie. Aseară am venit de la Bucureşti, unde 
am dus-o pe Nica la Facultatea de Litere. Mă bucur că am 
putut-o aşeza bine la doamna Angeliu, deşi luate separat, masa, 
tramvaiul, încălzirea etc., vor costa cam mult. 

Am găsit şi pe Lulu bine, am sărbătorit împreună cu el 
ziua naşterii lui (14 Octombrie), împlinind el 25 de ani! 

La Cooperativă mi s-a spus că s-a propus să se primeas-
că de către Comitet oferta noastră de tranzacţie. 

Am avut şi chestiuni oficiale de rezolvat, am isprăvit 
toate în afară de audienţa la Mitropolitul Ţoiu: nu poţi intra la 
Ministerul Educaţiei Naţionale decât cu aprobare obţinută prin 
biroul de informaţii1. Două zile am încercat şi degeaba: e o jale 
acolo, sistemul cel mai mizerabil ce poate fi! Am fost la 
Caliani2 şi el, aprinzându-şi ţigara, îmi spunea că cei de la epis-
copia de Alba Iulia l-au făcut atent, cu mult haz, la Pastorala 
episcopului Bălan asupra fumatului. De fapt, e cu haz! La fel 
îmi vorbea şi Macaveiu. 

În legătură cu cele politice am aflat că fusese vorba ca 
Vaida şi cuziştii să formeze un guvern, dar că s-a zădărnicit din 
cauză că Vodă se leagă de Călinescu şi de Iamandi. Chiar se 
publică în ziare declaraţia lui Călinescu că lucrurile merg bine în 
ţară! Dar avocatul Teodoru îmi spunea că atunci când Călinescu a 
susţinut şi în faţa lui Vodă că ţara e fericită, acesta i-ar fi arătat un 
raport despre treburile gardiştilor şi l-ar fi întrebat: „Dar hârtia 
asta ce caută la mine pe masă?” Valer Pop ne spunea că nu a fost 
vorba de constituirea unui nou guvern. Vaida a fost la Bucureşti la 
înmormântarea lui Averescu şi a stat o zi. Regele nu a pertractat 
cu nimeni. Însă Regele s-ar fi edificat că nu merg lucrurile strună 
şi că e nemulţumire în ţară. E clar că ne trebuie un alt guvern, în 
frunte – pentru vremurile revizioniste de azi – cu un ardelean, pe 
cât se poate, din vechea gardă. De aici combinaţia Vaida cu 
naţional-creştinii, agreaţi de Hitler şi Mussolini! 

                                                 
1 La acea dată ministrul Educaţiei era episcopul Nicolae Colan. 
2 Augustin Caliani, profesor la Blaj. 
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De-ar mai trăi săracul Goga, ce curând şi-ar fi primit 
satisfacţia! 

În ceea ce priveşte Agru, ministrul de Interne nu a 
autorizat ţinerea Congresului. Ideea i-a fost sugerată de ma-
nişti, iar acum tot ei fac gură. Ce ipocrizie! 

22 Octombrie. În zilele acestea am fost la Blaj, Cluj şi 
Nicula cu ocazia dezbaterii procesului Cib la Curtea de Apel Cluj. 

Marţi, în 18, am plecat la Blaj şi apoi miercuri dimi-
neaţa la Cluj. La Blaj am fost oaspetele Mitropolitului, unde 
am luat masa şi am dormit. Mitropolitul, cu boala lui, nu pare a 
fi alarmat, merge la Viena trimis prin precauţie, dar Suciu mi-a 
spus că doctorii din Cluj se tem să nu aibă cancer la rinichi sau 
tuberculoză la uretră. 

La Seminar am aflat că, în urma vizitei făcute de 
vizitatorul apostolic, au fost daţi afară profesorii Nicolae Lupu 
pentru beţie (fără destrăbălări sexuale) şi Coriolan Lupu  (s-a 
dovedit că în America a atentat la căsătorie şi azi e bolnav de 
nervi). La procesul lui Augustin Popa pentru propagandă împo-
triva votării noii Constituţii s-au prezentat în faţa Consiliului de 
Război toţi şefii de organizaţii, spunând că au făcut la fel, să fie 
şi ei deţinuţi, ca şi Maniu – care a cerut să fie pedepsit pentru 
că el a dat ordinul. (Maniu s-a declarat de profesie agricultor). 
Au fost propuşi ca martori miniştrii Ghelmegeanu1 şi Ralea2, 
care au luat şi ei parte la şedinţa respectivă a Comitetului Parti-
dului Naţional-Ţărănesc, iar azi sunt miniştri! 

                                                 
1 Mihail Ghelmegeanu (1896 – 1982), om politic, membru al P.N.Ţ., a fost 
exclus din partid ca urmare a participării în guvernele din perioada dictaturii 
regale, ca ministru al Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor şi ministru de In-
terne. 
2 Mihail Ralea (1896 – 1964), filolog şi filozof, om politic. Membru al 
P.N.Ţ., a făcut parte din gruparea exclusă din partid pentru participarea în 
guvernele din perioada dictaturii regale. A fost ministru al Muncii în toate 
guvernele care au condus România între 30 martie 1938 şi 3 iulie 1940. În 
perioada comunismului a fost ministru plenipotenţiar la Legaţia română din 
Washington şi reprezentant al României la UNESCO. 
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Mitropolitul mi-a spus că Bălan iarăşi a predicat minuni 
la sfinţirea bisericii din Sărmăşel, iar la Cluj avocatul Ionel Pop 
mi s-a plâns că ar fi predicat în aşa fel că era să i se facă o de-
monstraţie ostilă. A făcut partidele politice curve, iar despre 
Vaida a spus că i-a dat Noul Testament, dar l-a pus în bibliote-
că şi nu-l citeşte pentru că e necredincios! 

De la Dănilă am aflat că vor să trimită de preot la Bu-
cureşti pe Raţiu din Deva. Nu am sprijinit această idee.  

La Cluj am luat masa la episcopul Hossu. Am văzut şi pe 
Domuţa, mutat de curând acolo. Dăianu  îmi spunea că Regele ar 
fi ţinut sfat cu miniştrii ortodocşi în vederea unirii bisericilor, dar 
că Bălan o combate. Regele i-ar fi spus că fiind obosit se va găsi o 
mânăstire şi pentru el. (Promotorul ideii e Pangal!). 

Valer Giurgiu îmi spunea că gardiştii de la Vaslui ar 
putea scăpa dacă ar subscrie o declaraţie. Dar, se vede, ei acum 
se simt tari pe poziţie. Se spune că Regele ar fi trimis pe cineva 
la Hitler să trateze cu el şi Hitler i-ar fi spus să-i trimită pe 
acela care e în temniţă. (Mai nou, în mai multe oraşe, chiar şi în 
Lugoj, au aruncat afişe în curţile oamenilor!) 

Despre demisia celor doi generali din guvern, despre 
Glatz1 şi Argeşeanu2 îmi spunea tot Giurgiu că a fost din cauză 
că, sosind ceva armament din Franţa (în valoare de două mili-
arde, pentru a căror acoperire s-ar fi pus mâna pe depunerile de 
la CEC), fiecărei arme îi lipsea o piesă. Când au reclamat, au 
fost întrebaţi de francezi: „Ce politică faceţi? Cu cine ţineţi în 
caz de război?” 

Dezbaterea procesului Cib a decurs destul de bine, 
rămânând să se pronunţe sentinţa peste 8 zile. 

                                                 
1 Alexandru Glatz (1882 – 1953), la data consemnării subsecretar de stat în 
Ministerul apărării. Arestat de comunişti, a murit la Sighet. 
2 Gheorghe Argeşanu (1883 – 1940), general, ministru al apărării naţionale 
în guvernarea lui Miron Cristea din 1938, preşedinte al Consiliului de 
Miniştri timp de 6 zile în septembrie 1939. Arestat în timpul dictaturii 
antonesciene, a fost asasinat la Jilava de către legionari. 
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Aflând că sunt la Cluj, părintele Leo Manu m-a luat cu 
el şi m-a dus la Nicula. Mă bucur că am putut să văd şi această 
localitate, cu mânăstirea ei vestită. Am petrecut bine până a 
doua zi, când am plecat spre casă! Am sosit vineri seara. 

25 Octombrie. Duminică, în 23, a fost dezvelirea 
monumentelor lui Brătianu şi Mocioni în Lugoj1. Am fost 
invitat eu personal şi Capitlul, în schimb la masa intimă de la 
Prefectură a fost invitat numai episcopul. 

Ieri am fost cu episcopul nostru la episcopul Lăzărescu 
din Caransebeş, pe „gostie”. Ne-a primit la gară, ne-a tratat cu 
multă omenie, deşi nu a avut niciun invitat la masă. Am consta-
tat că e mai simpatic decât pare. A studiat şi la catolici, la Pesta 
şi Viena, are o mulţime de cărţi catolice. I-am văzut Seminarul, 
Librăria, Tipografia. Eu am fost în vizită şi la Ştefan Pop, 
vechiul nostru ortodox-catolic! 

28 Octombrie. Azi îmi scrie Dăianu că ar fi aflat de la 
un intim al lui Bălan din Sibiu că nu e contra unirii cu Roma, 
decât că doreşte să se facă cu concursul lui, ca să aibă merite!  

Am primit cartea arhimandritului T. Bonteanu, „O 
turmă şi un păstor”, e admirabilă!      

Am scris un articol despre Mocioni la Tribuna lui 
Agârbiceanu şi unul despre Carada, în vederea jubileului de 70 
de ani! 

Astă seară a sosit Nica de la Bucureşti. 
1 Noiembrie. Azi am fost la Timişoara să văd pe Otto 

Roth şi la rezidenţie în cauza notarului Indrea. Am călătorit în-
colo cu Jakabfy, cu care am vorbit multe despre politica ac-
tuală. Îmi spunea de Ungaria că ar fi mai bine să nu i se dea 
Rutenia, pentru că aşa capătă o populaţie care va fi tot mereu 
nemulţumită, un cuib de iredentism ucrainian. Mai capătă şi 
115 mii de evrei perciunaţi. El prevede că Hitler, nu peste mult, 
va cere crearea unei regiuni autonome pentru germanii din 

                                                 
1 Amplasate în faţa Prefecturii oraşului ambele monumente au fost demolate 
de comunişti. 
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Banat şi Bacica, precum şi autonomie pentru germanii din Ar-
deal. Despre Titulescu spunea că, atunci când era greu bolnav, 
îi spunea atşatul nostru de presă de la Geneva, îngrozit: „Ce 
catastrofă dacă moare omul acesta!” El, Jakabfy, a răspuns: 
„Ar fi un mare noroc şi pentru el şi pentru ţară dacă ar muri 
acum.” (Azi ar avea statui în toate oraşele!) 

Despre Beneş spune că la Conferinţa de Pace cerea 
frontierele Cehoslovaciei la 40 de km de Berlin şi Buda (ră-
mânând numai Pesta capitala Ungariei). Despre Cehoslovacia, 
aşa cum a făcut-o Conferinţa de Pace, spunea Beneş că e un 
monstru care nu se va putea susţine! Iată, s-a adeverit! 

Roth vede pesimist viitorul, mai ales în ceea ce îi pri-
veşte pe evrei. Îl mustră conştiinţa că le-a dat copiilor lui reli-
gia catolică şi aşa i-a smuls din rădăcină, nimeni nu-i va primi! 

3 Noiembrie. Astă-seară a plecat Lici la Sf. Gheorghe, 
la curs de străjerie. 

8 Noiembrie. Duminică, în 6, a fost sfinţirea bisericii 
din Visag, la care l-am însoţit pe episcop. Era vorba că vine şi 
Rezidentul cu Prefectul, dar a venit un simplu delegat, prim-
pretorul. După-amiază, reîntorcându-mă de acolo, spre marea 
mea mirare l-am găsit pe Lici, întors de la Sf. Gheorghe, fiind 
refuzat la străjerie pe motiv de boală. A venit peste Bucureşti şi 
l-a adus cu el pe Lulu, care a venit să ne vadă. Tot în ziua de 
duminică a fost aici Ioniţă cu fotbaliştii de la Lupeni, care au 
jucat cu „Vulturii”. A fost aici şi Turi şi am mers împreună cu 
Tensi la Zorlenţ. 

Lulu a intrat prea mult la cheltuieli, deşi are salariu 
frumos. Nu ştiu când va scăpa de datorii. Ceea ce mă 
îngrijorează mai mult e că se plânge de serviciu. Deşi e destul 
de bine cotat, i-ar plăcea totuşi ceva mai independent. 

11 Noiembrie. Miercuri, în 9, s-a ţinut Conferinţa Epis-
copească la Cluj, unde se găseşte Mitropolitul sub tratament 
medical. Bălan spune că s-a hotărât redactarea unui memoriu la 
Rege, fiindcă se vede o acţiune sistematică împotriva noastră. 
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Se pare că e gata regulamentul serbărilor naţionale: la 
Blaj şi la Lugoj autorităţile vor merge la catedrala noastră, 
despre celelalte (Baia Mare?) nu se spune nimic. Bălan îmi 
spune că starea Mitropolitului e normală: va fi operat. 

14 Noiembrie. Ieri, duminică, a fost sfinţirea bisericii din 
Bârzava, la care l-am însoţit pe episcop. Voia să mergem direct. 
Eu am făcut programul, aşa că am mers de la Timişoara la Radna, 
aici am stat două ore, ne-au aşteptat Dr. Suciu şi călugării, am 
vizitat mânăstirea, am luat masa la ei şi apoi  am mers mai de-
parte. A fost o serbare reuşită, a fost şi Mili cu Nica, ele au rămas 
la petrecere şi au petrecut bine. Au luat parte vreo 20 de preoţi, 
întreg protopopiatul din Arad. Venind de la Cluj, Dr. Ion Birău 
ne-a adus vestea că Mitropolitul se operează, el i-a făcut analiza 
urinei şi a propus operaţia. Prin el a trimis Mitropolitul vorbă 
episcopului nostru să-l lase pe Raţiu la Bucureşti. Asta ne-a spus-
o încă de sâmbătă seara. Duminică a vorbit cu Clujul la telefon, i 
s-a comunicat că operaţia a reuşit, i-au tăiat o coastă şi i-au scos 
un rinichi, având cancer. Acum, de nu ar trece şi la celălalt. 
Mitropolitul e slab, abia are 49 kg. 

Sâmbătă, în 12 dimineaţa, a fost Mäxer pe aici, iar 
duminică, adică ieri, a venit pe la noi Şerban Opriş. 

23 Noiembrie. Aseară am venit de la Bucova, unde am 
ţinut misiuni în 20-22, împreună cu Dr. P. Suciu. Studiez 
demult pe acest băiat şi cred că văd tot mai clar caracterul lui. 

La Bucova, doamna Berinde ne-a povestit următorul lucru 
interesant, auzit de ea în legătură cu Petrache Lupu. Preotul Bobiu 
de la Maglavit avea credincioşi tare stricaţi. Petrache Lupu era om 
simplu, cam nătăflete, dar foarte credincios. Preotul i-a spus că lui 
i se va arăta Dumnezeu, la buturugi. I-a sugerat ideea în repetate 
rânduri, apoi, odată, preotul s-a îmbrăcat într-un cojoc mare, alb 
şi, trecând Petrache pe acolo, şi-a făcut apariţia. Popa şi-a 
schimbat vocea. Vedenia s-a repetat şi iată întreaga istorie a 
Maglavitului! Asta ar fi povestit-o mai târziu Bobiu, după ce a 
fost dat afară din comitetul ce administrează banii la Maglavit! 
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24 Noiembrie. În Consistorul de azi, în sfârşit, 
episcopul a pronunţat energic hotărârea că, dacă Jivanca nu-şi 
cere pensionarea, va fi primul care se pensionează din oficiu. 

27 Noiembrie. Azi am primit scrisoare de la Lulu şi 
Nica. Vasile e la ei, la Bucureşti. 

28 Noiembrie. Pius ne scrie că e numit şef de clinică. A 
primit pachetul trimis prin teologul Surdu. I s-a scris de la Paris 
că i s-a acordat medalia de aur „Renaissance Française”. Bra-
vo! Teza e în lucru, merge cam încet pentru că are multe părţi 
originale. 

30 Noiembrie. Aseară a venit episcopul de la Bucu-
reşti, unde a fost invitat personal la inaugurarea statuii lui Bră-
tianu de domnul Lapedatu, care a cerut să ia parte toţi ierarhii, 
să fie o demonstraţie pentru cei din afară. A luat parte şi Ma-
niu, cu mulţi naţional-ţărănişti. Dr. Costinescu i-a spus episco-
pului: „Ştii că înainte cu 24 de ore Maniu nu fusese încă invi-
tat? Am intervenit energic la cumnatul Polizu-Micşuneşti şi aşa 
s-a trimis invitaţia.” Dinu Brătianu a organizat un ceai cu parti-
zanii, la care le-a ţinut un discurs de două ore. Tătărăscu a avut 
la cină pe ai săi şi ar fi zis că nu dă mâna cu Dinu fiindcă acesta 
a întins mâna lui Maniu, iar Brătianu ar fi zis: „M-am convins 
că Maniu e un bun patriot, el nu vrea autonomie, de aceea am 
pus ambii iscălitura pe un memoriu care s-a trimis la loc înalt.” 

La primirea Regelui, episcopul nostru a fost de părere 
să ia parte şi episcopii. L-a întrebat pe Lapedatu, care i-ar fi zis: 
„Să vedem ce zice Comnen”1 (ministrul Externelor), iar Com-
nen ar fi zis: „Să vedem ce zice Armand Călinescu” (ministrul 
Internelor). 

În cauza Bradului, episcopul a vorbit la Culte cu secre-
tarul general Davidescu, şeful contenciosului, căruia i s-a plâns 
de intervenţia ministerului. Acesta i-a arătat dosarul la care se 
găseşte intervenţia Mitropolitului Sibiului, făcută în două rân-

                                                 
1 Nicolae Petrescu Comnen (1881 – 1958), diplomat de carieră, la data 
consemnării ministrul Afacerilor Externe. 
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duri. Ministrul Cancicov1 a promis că înainte de închiderea 
exerciţiului va da şi salariile noilor numiţi. 

Astă-seară a venit la noi colegul lui Lici, profesorul Da-
vidoiu, şi ne-a spus că mai mulţi legionari ar fi fost împuşcaţi 
împreună cu Codreanu. Ar fi anunţat-o Radio Budapesta. În 
acelaşi timp, generalul Antonescu2 ar fi fost absolvit! După 
atentatele de la mai multe sinagogi din ţară (Reşiţa, Alba Iulia 
etc.), sâmbătă, în 26 seara, la o reprezentaţie a Teatrului Evre-
iesc din Timişoara (trupa de la Cernăuţi), s-au aruncat din gale-
rie două bombe. Sunt trei sau patru morţi şi vreo 20 de răniţi. 
S-a produs panică, lumea năvălind spre ieşiri, în întuneric. S-a 
întâmplat atunci când s-au stins luminile şi a apărut pe scenă 
Sidy Thal, vestita cântăreaţă! 

Luni, în 29 după-amiază, au fost împuşcaţi la Cluj 
rectorul Ştefănescu-Goangă3 şi agentul Gruia. Toate acestea au 
produs o impresie groaznică în ţară.  

1 Decembrie. Ziarele publică comunicatul oficial asu-
pra împuşcării lui Codreanu şi a celorlalţi 13 legionari! Dum-
nezeu ştie ce va mai urma. Va fi grozavă răzbunarea!  

Îmi spune episcopul că la Bucureşti e o atmosferă peni-
bilă4 (asta înainte de împuşcarea legionarilor!). Mai publică 
ziarele că marţi Armand Călinescu ar fi fost într-o lungă între-

                                                 
1 Mircea Cancicov (1884 – 1959), jurist şi om politic, membru al P.N.L., în 
cadrul căruia a făcut parte din gruparea „Păreri libere”. A fost subsecretar 
de stat şi de mai multe ori ministru în guvernele din perioada dictaturii re-
gale. Arestat de comunişti, a murit în închisoarea de la Râmnicu Sărat. 
2 Ion Antonescu (1882 – 1946), militar de carieră, conducătorul Statului 
român în perioada 4 septembrie 1940 – 23 august 1944.  
3 Florian Ştefănescu Goangă (1881 – 1958), profesor de psihologie la Uni-
versitatea din Cluj, fondatorul primului Laborator de psihologie experi-
mentală comparată şi aplicată, fost subsecretar de stat în Ministerul Apărării 
naţionale în guvernul Tătărăscu din 1937. 
4 Iorga  înjură pe toată lumea şi ar fi spus: „ Credeam că am scăpat pentru 
totdeauna de Argetoianu şi l-au pus lângă mine şi între Consilierii regali”. 
În volumul mai nou de Memorii îşi bate joc de toţi şi toate! (n.a.) 
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vedere la Patriarhul, iar marţi spre miercuri noaptea au fost îm-
puşcaţi legionarii şi miercuri dimineaţa au şi fost înmormântaţi! 

În ceea ce priveşte relaţia dintre noi şi ortodocşi, dumi-
nică, în 27, s-a ţinut la Târgu Mureş Congresul For-ului. (Ei, se 
vede, nu au cerut autorizarea de la Armand Călinescu, ca cei de 
la Agru!). De la început preşedintele Sextil Puşcariu a cerut să 
nu se pronunţe cuvinte supărătoare la adresa uniţilor. Iar în mo-
ţiune se zice: 

„Conştienţi că primejdiile ce se anunţă tot mai 
îndrăzneţe la hotarele noastre trebuie să ne găsească în-
tr-o deplină solidaritate sufletească, întindem din nou o 
mână caldă fraţilor noştri greco-catolici, spre a desă-
vârşi unitatea politică şi una religioasă. Prin ea vor că-
dea de la sine Concordate şi Acorduri dăunătoare coe-
ziunii noastre de rasă şi puterii de rezistenţă a statului 
naţional întregit.”  
Gazeta Tribuna, ce apare la Cluj sub direcţia părintelui 

Agârbiceanu, nu-mi publică ultimul articol trimis cu privire la 
remediul pentru problema denatalităţii din Banat: Biserica să 
fie la locul ei!  

5 Decembrie. Astăzi dimineaţa am venit de la Reşita, 
unde ieri am făcut onorurile cuvenite fratelui Mäxer ca proto-
pop onorific. Reuniunea Femeilor a aranjat un ceai, peste tot fi-
ind o caldă manifestaţie. Între timp au mai fost împuşcaţi trei 
legionari ce „au încercat să evadeze”. România, cotidianul gu-
vernului, scrie că e o operaţie dureroasă, dar necesară. 

7 Decembrie. Ieri a fost Sf. Nicolae şi a trecut cu bine. 
Am primit o mulţime de felicitări cu poşta, între care 10 tele-
grame. Am avut vreo 30 de vizite, între care şi episcopul, Bol-
dea etc. De la Timişoara a venit Puiu Sârbu. 

Azi îmi scrie Mitropolitul, spunând că e acasă, e bine, 
dar nu se va pune în fruntea lucrurilor până la primăvară. Câte 
zvonuri nu am auzit după operaţia lui! De la Cluj îmi spunea 
într-o epistolă părintele Cosma Avram: „Pe aici se aşteaptă 
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evenimente.” La Blaj toată lumea şopteşte că Mitropolitul are 
metastază, trecând boala şi la celălalt rinichi. A umblat Neda pe 
aici şi a povestit-o, a fost Băcău la Blaj şi a auzit-o. Când a fost 
episcopul la Bucureşti (în 30 Noiembrie), spune că i-a spus ser-
vitorul de la Nunţiatură: „ A telefonat Dr. ....de la Cluj, mitro-
politul e grav bolnav, Frenţiu să se abată pe acolo când se 
întoarce acasă.” Au chemat imediat pe episcopul Hossu la tele-
fon, care le-a spus că nu ştie nimic. După-amiaza l-a vizitat pe 
Mitropolit şi seara le-a telefonat că nu a găsit niciun rău la 
Mitropolitul. Nu se poate şti cine e doctorul misterios care a 
telefonat, dar probabil că a voit el să se informezece ce e cu 
Mitropolitul. Omul de la Nunţiatură nu ştie bine româneşte, de 
aceea spune P.S Bălan că i-a recomandat Nunţiului să ţină un 
om care ştie bine româneşte. 

12 Decembrie. Zilele acestea judecătorul Lungu îmi 
povesteşte că, pe când era procuror la Buzău şi începuse acţiu-
nea cooperatistă a lui Haret1, deodată vreo 43 de preoţi au ajuns 
pe mâna lui, căci se puseseră toţi casieri. A mers la episcopul şi 
i-a cerut să-i reglementeze el! 

Boldea a fost la Bucureşti în cauza bancară. Spune că se 
schimbă guvernul, prim-ministru va fi Armand Călinescu, cu 
mai mulţi din aripa stângă a partidului lui Maniu.  (Despre Ma-
niu a apărut un articol prost în Buletinul Săptămânal!) Alţii 
spun că Regele vrea să rezolve problema evreiască cu prietenii 
lui francmasoni! Liberalii sunt dezolaţi, pe Tătărăscu l-au tri-
mis ambasador la Paris şi au ajuns pe linie moartă! 

În presă au apărut, cu fascimil, declaraţiile de renunţare 
ale legionarilor. La Croix de la Paris, în numărul din 7 Decem-
brie, are la „Billet de Berlin” un articolaş: „Cum l-am cunoscut 
pe Codreanu”, unde descrie întâlnirea de la Viena a autorului 
cu cel ce era să fie – tindea să fie – viitorul dictator al Ro-
mâniei. Nu se ştie dacă a primit bani pentru trădare, dar e cert 

                                                 
1 Spiru Haret (1881 – 1912), matematician, reformator al învăţământului 
românesc în calitate de ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. 
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că la timpul său ziarul naţional-socialist „Der Angriff” a făcut 
mare publicitate din declaraţiile lui cum că, de îndată ce ajunge 
la putere, va face pact cu Berlinul şi va renunţa la cele cu de-
mocraţiile apusene. Iar acum germanii publică, ca un simplu 
fapt divers, comunicatul guvernului român cum că au fost ucişi 
căutând să fugă de sub escortă. Sistemul a fost introdus de 
germani după 1918, barem de ar fi lăsat românii pe câţiva să 
fugă şi apoi să-i prindă iarăşi, dădeau ceva probabilitate... În-
colo, se spune că s-a făcut înţelegere între Vodă şi Führer cu 
ocazia ultimei vizite: mari cantităţi de petrol au mers, prin 
pipeline,1 de la Ploieşti în Silezia, peste Cehoslovacia, în 
aceeaşi zi în care a fost ucis Codreanu. 

Herlo ne scrie că, interpretând gândul celor de la Bâr-
zava, să ne pregătim de nuntă pentru anul viitor. I-am cerut 
precizări. 

16 Decembrie. Alaltăieri îmi spune episcopul un mare 
secret, obligându-mă să-l primesc ca sub jurământ: Călinescu e 
prim-ministru. I-am spus: „O ştiu de trei zile.” El a citit-o în 
Osservatore. Dar nici până azi nu s-a publicat schimbarea de 
guvern, fiindcă nu i-au atras pe toţi cei pe care vor să-i aibă. A-
bia comunistul de Andrei2 a intrat la Educaţia Naţională. La 
instalarea acestuia, iarăşi a ţinut Călinescu un discurs de mare 
actualitate! 

Lici a ţinut luni (în 12), o frumoasă conferinţă la Cercul 
Francez. Iar domnii care până aci publicau o dare de seamă despre 
toate conferinţele, acum nu au dat nimic, l-au trecut sub tăcere! 

Aseară am venit de la Lăţunaş, unde am fost în comisia 
mixtă orânduită împotriva preotului nostru, în urma unui de-
nunţ făcut de preotul ortodox. A fost inspectorul Cioban, care 
s-a arătat destul de cinstit. 

17 Decembrie. Aseară a început să ningă şi azi a nins toată 
ziua. S-a pus pe o iarnă straşnică! Timişul a îngheţat complet! 

                                                 
1 Conductă. 
2 Se referă la fostul ministru ţărănist Petre Andrei. 
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Ziarele anunţă constituirea Frontului Renaşterii Naţio-
nale al lui Armand Călinescu, care îi va fi secretar general1. 
Acum poate urma constituirea noului guvern. 

24 Decembrie.  E seara de Crăciun. Aseară au sosit 
Lulu de la Bucureşti cu Nica. Lulu ne pusese în vedere că va 
avea vacanţă numai între 2-9 Ianuarie, pentru că şeful său a 
dorit să rămână să lucreze cu el. Ulterior s-a schimbat progra-
mul, şeful şi-a luat concediu acum, şi aşa a putut venit şi Lulu. 
Îmi spune că şeful l-a notat foarte bine, îi place de el. La 1 Ia-
nuarie va fi angajat definitiv. Astfel, Lulu ar fi aranjat cu 
postul, numai să-i dea Dumnezeu sănătate! 

Ieri l-am întâlnit pe domnul inspector general Victor 
Ţăran de la Finanţe. Mi l-a lăudat foarte mult pe Domuţa, 
comunicându-mi noutatea că e transferat la Ciuc. 

Afară plouă din greu. Slabă seară de Crăciun. Ninsese 
două zile, a şi îngheţat, apoi deodată s-a muiat vremea şi iată-
ne cu un Crăciun plin de apă! 

În ziarul România, numărul de Crăciun sosit azi, se 
publică declaraţiile foarte interesante ale Mitropolitului 
Nicolescu în cauza constituirii Frontului Renaşterii Naţionale. 
Îl susţine cu toată tăria. Îmi închipui cum vor turba cei de la 
Unirea. Altfel au trimis la toate autorităţile ordin să se înscrie 
funcţionarii! Ne-am înscris şi noi în faţa episcopului. Numai 
Lici a ezitat. Abia a doua zi, după ce toţi profesorii erau 
subscrişi, a mers de a semnat şi el. 

Dintre legionarii internaţi, au eliberat 130, între ei pe 
preoţi în primul rând. 

 
 
 

 

                                                 
1 Frontul Renaşterii Naţionale, creat oficial pe data de 16 decembrie 1938, a 
fost conceput ca un partid unic, de masă, un partid tipic pentru regimurile 
autoritare. 
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Anul 1939 
 
 
1 Ianuarie. Dacă în seara de Ajun (24 Dec.), ne-am 

culcat cu ploaie, dimineaţa ne-am trezit cu zăpadă şi în prima zi 
de Crăciun a nins necontenit. Dar nu s-a făcut ger, aşa încât ne 
temeam că pe Anul Nou va fi iarăşi apă. Ca norocul, în Ajunul 
Anului Nou, s-a pus iarăşi pe ninsoare, a nins toată ziua şi toată 
noaptea de Anul Nou, ba chiar şi azi a mai nins. Avem zăpadă 
din abundenţă.  

Ieri a venit la noi întreaga familie Birău de la Bârzava. 
Seara au mers cu ai noştri la petrecere – minus preotul, care a 
mers acasă – şi au petrecut toată noaptea. Birău nu pare a veri-
fica cele ce ne-a scris Herlo: nu se poate căsători din cauza sa-
larului bugetar slab, iar de la Clinică nu ar ieşi, sperând să aibă 
un viitor acolo. 

Azi îmi spune episcopul că i-ar fi comunicat primarul Lu-
gojului: au ordin să nu mai primească înscrieri în Frontul Re-
naşterii Naţionale. Poate e în legătură cu chestiunea selecţionării, 
despre care are un articol şi Tribuna din Cluj. Cu ocazia con-
stituirii Frontului, a fost cenzurat Iorga la Neamul Românesc, 
unde până atunci putea scrie ce dorea. De aceea şi-a luat numele 
de pe ziar. Ulterior, ministrul de Interne şi-a cerut scuze şi Iorga 
iarăşi poate scrie şi o face înjurând acum pe foştii liberali.  

Comnen e numit ambasador la Vatican, unde a mai fost 
de fapt. Când în 1930 voia să ne atace Rusia, a aflat Vaticanul, 
i-a transmis ştirea lui Comnen şi atunci a dat Maniu două 
miliarde pentru armată.  

Azi a plecat Lulu înapoi la Bucureşti. Pius ne-a scris că 
abia pe la sfârşitul lui Februarie îşi va susţine teza. Lucrează 
din greu la ea. 

12 Ianuarie. Vreme admirabilă! În Ajunul Botezului 
părea că se înmoaie, dar a ţinut-o bine, fără ger, dar şi fără u-
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mezeală. Acum e cald şi soare. Nica a plecat în 8 Ianuarie. În 7 
seara a fost cină la episcopul. Pius ne scrie că îi va veni o de-
legaţie să-i aducă medalia de aur. Va trebui să dea un banchet. 
Ioniţă mi-a trimis vorbă să merg pe la el. Nu ştiu de ce, dar 
fiindcă pe sâmbătă am să fiu la Cluj la profesorul Camil 
Negrea1 cu dosarul Bradului, plec de azi, merg să văd ce e pe la 
Vulcan şi să-l văd pe Ioniţă. Mă întorc pe la Oradea. 

Prietenul Victor Ungur îmi scrie că la Bobotează s-ar fi 
încercat un atentat contra Regelui.  

16 Ianuarie. Astă-dimineaţă am sosit de la Cluj-Ora-
dea. M-a trimis episcopul la Cluj să vorbesc cu domnul Camil 
Negrea în cauza procesului din Brad. Am plecat de aici joi, în 
12 după-amiază, seara am fost la Vulcan, vineri dimineaţa am 
mers cu Ioniţă la Paroşeni, după-amiază am mers de acolo la 
Cluj. Pe linia Lupeni-Petroşani am călătorit cu  inginerul Ion de 
la Lupeni. El mi-a spus că e adevărată încercarea de atentat de 
la Bobotează. Mi-a mai spus că dacă nu îl omorau pe Căpitan, 
era pregătită revoluţia pentru 1 Decembrie; că pe Vodă nicăieri 
nu l-au primit cu atâta cordialitate ca la Hitler; că la întoarcere 
Regele şi-a schimbat ruta şi în loc de Jimbolia-Timişoara a 
luat-o pe la Arad-Teiuş. Totuşi, între Vinţ şi Alba Iulia, trenul 
regal ar fi fost lovit cu pietre. 

La Cluj am vorbit cu Negrea, am vizitat Banca Agrară, 
am luat masa cu naşul, am venit seara la Oradea cu doamna 
Vicaş, căreia i-au condamnat băiatul în noaptea aceea. 

La Oradea am stat la Episcopie 24 de ore, în ultima seară 
a venit episcopul de la Stâna de Vale. A vorbit la telefon cu 
Blajul, fiind şi Hossu cu Bălan acolo. Vorbea cu mulţumire de 
Frontul Renaşterii Naţionale, care a înglobat pe  minoritari. Ne-
ajunsurile noastre provin de acolo că suntem absenţi. De exemplu, 
atunci când l-au făcut pe Vodă Mihai sublocotenent, au fost 

                                                 
1 Camil Negrea (1882 – 1959), jurist, profesor universitar de drept civil la 
Universitatea din Cluj, rector între anii 1924 – 1925. 
  



 334

invitaţi numai şefii cultelor creştine: Patriarhul, Cisar, Nicolescu. 
Acesta din urmă s-a scuzat că are hirotonire de preoţi... 

Am vizitat pe Georgescu şi, mai ales, pe Gálfy, căruia  
i-am arătat cum să organizeze Opera Pontificală la latinii din 
România. 

23 Ianuarie. Duminica trecută Lulu, dând înainte tele-
gramă, a trecut pe aici spre Belgrad, făcând parte din delegaţia 
română la venirea guvernatorilor băncilor de emisiune din Bal-
cani. S-a reîntors vineri la amiază şi a stat aici până ieri la amiază, 
când a plecat la Bucureşti. Ne-a povestit cum a ajutat Dumnezeu 
să se pună bine cu şeful lui, încât – deşi încă nu are definitivatul – 
e trimis în delegaţie. Fireşte, e pentru el un mare avantaj. 

În şedinţa Consistorială de joi, în 19, episcopul ne-a 
spus că Augustin Popa a văzut la Bucureşti pe ministrul 
Andrei, un mare francmason, care i-a spus că el întotdeauna a 
simpatizat cu catolicii. De aceea Gusti era de părere că, dacă 
acum se cere Facultatea de Teologie, s-ar putea obţine. 
Consistorul nostru a hotărât să facă un memoriu la Mitropolit 
în acest sens. Episcopul e cu toată hotărârea de părere să se 
mute reşedinţa mitropolitană la Bucureşti. 

Lici a plecat la balul Politehnicii din Timişoara. 
1 Februarie. Aseară am sosit de la Bucureşti, unde am 

fost trimis în cauza bisericii din Brad (era dezbatere la Casaţie 
pe 30 Ianuarie, dar s-a amânat). Am stat la Lulu, care are o 
cameră elegantă. Am fost pe la Carada: i-a scris Cardinalul 
Tisserant de Anul Nou că a luat toate măsurile ca Mitropolitul 
să-şi ia reşedinţa la Bucureşti. Am fost la Cernăianu, care mi-a 
povestit calvarul său şi mi-a arătat memoriul făcut la Casaţie. 
Nunţiul m-a primit foarte drăguţ. Am vorbit numai româneşte. 
La parohia din strada Polonă am aflat că e numit Emanuel Popa 
protopop la Bucureşti. Am fost şi pe la Silviu Dragomir, care 
mi-a spus ceea ce ştiam de la episcopul Bălan: că, în consiliul 
superior al F.R.N.-ului, voiau să numească din Ardeal trei 
preoţi uniţi (Macaveiu, fiindcă nu era altul la Blaj, Agârbiceanu 



 335

şi eu ) şi trei ortodocşi (Stanca, Ciuhandu1 şi Ancuşa2). Ideea a 
fost abandonată de M.S. Regele pe motivul că preoţii nu 
trebuie să facă politică. Foarte bine, dar Patriarhul, Nae 
Popescu şi ministrul Colan nu sunt preoţi? 

La Banca C[entrală] Cooperativă s-a primit oferta mea 
de tranzacţie cu 200.000 rente. Acum de s-ar putea face ca toţi 
părtaşii să-şi dea partea lor! 

Pe Nica încă am aflat-o bine. Locul la doamna Angeliu 
e foarte bun. Lulu ne-a dus într-o seară la teatru. 

6 Februarie. Lulu ne telegrafiază că a fost numit cu 
data de 1 Ianuarie referent definitiv la B.N.R.. Har Domnului 
că băiatul a reuşit aşa de bine. Să-i dea Dumnezeu sănătate să-
şi poarte slujba cu bine! 

Pius ne scrie că teza e gata, are 200 de pagini, cu multe 
clişee. Facultatea îl ajută cu 200 franci la tipar, el dă 5.000. A 
venit o comisie de 5 membri din Paris, care i-a adus decoraţia 
de aur acordată mai nou de guvernul francez. A dat un banchet 
care l-a costat 1.200 fr. 

În sfârşit s-a făcut schimbarea de guvern, dar nu s-a 
abandonat Patriarhul. Totuşi Călinescu va conduce efectiv ca 
vicepreşedinte al Consiliului. 

14 Februarie. Duminică, în 12 seara, a murit Dr. 
Felician Bran. Sărmanul de el, ce om  capabil şi ce rău ajunsese 
la sfârşit. Unde duce celibatul! Cărţile le-am adus la mine 
acasă, i-am făcut o înmormântare frumoasă, deşi era frig rău. 

16 Februarie. Azi a fost aici comisia pentru verifica-
rea rentelor de expropiere,  care vor intra în patrimoniul sacru 
(Macaveiu, Iosif Pop şi Ienciu din minister). Iosif Pop mi-a 
arătat chestiunea cu Frenţiu la Oradea: nu se înduplecă să le 

                                                 
1 Ciuhandu Gheorghe (1875 – 1947), preot ortodox, profesor, istoric, în 
majoritatea lucrărilor sale a combătut greco-catolicismul.  
2 Romulus Ancuşa, protoprezbiter ortodox, consilier eparhial în Eparhia 
Caransebeşului, preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Poporale 
din Caransebeş. 
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dea, pretinzând că numai Holodul e mensă episcopală. O să 
aibă necaz, îi iau Stâna de Vale. Episcopul fiind dus la Blaj, a 
lăsat ca să-i primesc eu. Cu mine au redactat procesul-verbal şi 
eu am stat cu ei la masă. Ienciu ne spunea un lucru interesant în 
ceea ce priveşte pensionarea canonicilor: cei ce merg în pensie 
rămân mai departe în funcţie şi pe această cale li se reduce 
numărul la buget, reducere de mult pretinsă de ortodocşi. 

18 Februarie. Azi am ţinut Consistor fiindcă în 18 
episcopul a fost dus la Blaj. A fost conferinţă episcopească în 
acuza jignirii aduse bisericii noastre prin ordinul ce prevede că 
la sărbătorile naţionale oficialitatea, premilitarii, şcolarii şi 
străjerii merg la ortodocşi, la celelalte culte merg numai 
delegaţi din cei aparţinători ai acelor religii. Pe acest motiv se 
va putea cere să se deschidă biserici ortodoxe şi în comune 
curat unite. 

Cineva care e în legături cu Călinescu a mers la el în 
numele Mitropolitului. Răspunsul a fost că duminică, în 19, 
vine Cezar Petrescu1 la Blaj şi va aduce Mitropolitului o scri-
soare de la Călinescu: să aşteptăm până trec serbările din 27 
Februarie (aniversarea Constituţiei), după aceea biserica noas-
tră va primi o satisfacţie răsunătoare! 

Să dea Dumnezeu să o vedem şi pe asta! Până atunci 
am observat că, în vederea zilei de 27 Februarie, a apărut o pas-
torală comună a celor doi Mitropoliţi, ceea ce nu s-a prea mai 
văzut până acum!2 

21 Februarie. Dumnică, în 19 spre dimineaţă, m-am 
trezit cu dureri deasupra şoldului drept, de nu mai puteam sta 
culcat. Eram sigur că e ceva cu apendicele ori cu rinichii. 

                                                 
1 Cezar Petrescu (1892 – 1961), scriitor şi gazetar, apropiat al ministrului 
Armand Călinescu, care l-a însărcinat să meargă la Blaj pentru a-i linişti pe 
greco-catolici vizavi de măsurile luate de guvern. 
2 Probabil este vorba de chemarea-manifest din 18 februarie, semnată de cei 
doi mitropoliţi, privind convocarea unei mari adunări naţionale la Alba Iulia 
pentru ziua de 27 februarie, ziua aniversării Constituţiei. 
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Vince nu a putut constata decât cel mult o afecţiune renală din 
cauza unor sedimente. Mi-a dat Piperasine şi regim. Azi mi-am 
examinat urina. Nu e absolut nimic. 

Duminică seara a fost ceaiul Reuniunii Femeilor la care 
Mili iarăşi a avut mult de alergat, dar a reuşit bine. Moartea 
Papei ne-a cauzat discuţii: să-l ţinem ori ba? 

Azi şi-a început Lici cursul public de ortografie româ-
nă, sâmbătă a fost la Făget, unde a ţinut conferinţă publică şi 
tot azi am avut dezbaterea procesului Vamoş, la care am fost eu 
referent. 

26 Februarie. Fiind la primărie zilele acestea, am văzut 
pe notarul public T. Seviciu1 prezentând primarului declaraţia 
de înscriere în F.R.N. a unui evreu. Cei de la primărie au ordin 
să nu înscrie evrei. Aşa că omul s-a dus la primărie cu notarul 
public. 

Azi a apărut ordinul prin care – evident la intervenţia 
episcopatului nostru – s-a modificat ordinul ce fusese dat în 
chestiunea serviciilor religioase la sărbătorile naţionale. Sub-
şeful autorităţii va merge acolo unde este biserică unită, iar 
premilitarii şi copiii vor fi duşi cu toţii la bisericile lor. În 
schimb a apărut zilele acestea un ordin al Ministerului Edu-
caţiei Naţionale că, unde nu au biserică proprie, românii nu pot 
fi duşi la biserică minoritară, ci se vor duce la cealaltă biserică 
românească. Evident, uniţii la ortodocşi. 

Toată lumea vorbeşte de ceea ce afirmativ se pregăteşte 
în legătură cu serbarea de mâine, din 27: unirea celor două bi-
serici româneşti. Ortodocşii o înţeleg tot în sens de biserică 
naţională, cum e a lor! 

Azi a ţinut Octavian Metea2 din Timişoara o conferinţă 
despre Badea Cârţan. Am aflat ceea ce nu ştiam: că la Roma l-a 

                                                 
1 Tiberiu Sevici, notar public, vicepreşedinte al organizaţiei locale P.N.L. 
Lugoj, preşedintele corului”Ion Vidu”. 
2 Octavian Metea, avocat în Timişoara, pasionat de istorie, a făcut un studiu 
privitor la românii din Valea Timocului. 
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găzduit Cardinalul Rampolla şi i-a obţinut audienţă şi la Papa 
Leon al XIII-lea. 

2 martie. Azi am avut şedinţa de constituire a 
Serviciului Social în judeţul Severin. Am reprezentat Episcopia 
noastră şi a trebuit să vorbesc. 

Pius ne scrie că a susţinut teza cu mare succes, fiind 
felicitat de juriu. Rămâne să ia titlul de „laureat”, titlu ce nu se 
dă decât tot la doi ani. 

5 martie. Cum am avut în 12 Martie Liturghie 
pontificală pentru † Pius XI, aşa am avut azi pentru alegerea lui 
Pius al XII. După Liturghie a fost o recepţie, la care a trebuit 
iarăşi să vorbesc. 

Constat că gazetele româneşti, în special România1, 
organul guvernului, scriu cu multă simpatie despre noul Papă. 

12 martie. Moartea Patriarhului Miron ne-a cauzat 
multă bătaie de cap, cum să facem serviciul divin pentru el. S-a 
făcut liturghie fără a-l pomeni, s-a cântat „Cu sufletele 
drepţilor...”, „cu sfinţii...”, fără ectenie şi fără pomenire. 
Romano-catolicii au făcut Liturghie fără „Libera”. 

19 martie. În zilele de 15-16 a fost conferinţă episco-
pească la Bucureşti, una a întregului episcopat în cauza patrimo-
niului sacru, alta a episcopilor uniţi. S-a făcut un memoriu, mo-
derat, dar energic în fond, în cauza jignirilor aduse bisericii 
noastre. Vineri, în 17 Martie, a fost Mitropolitul în audienţă la 
Rege. Cine ştie dacă nu a venit vorba şi de unirea bisericilor. 
Mitropolitul îmi scria optimist într-o scrisoare primită nu demult. 

Lici a fost ieri la Birchiş la constituirea Serviciului So-
cial pe plasă. Azi a plecat la Gladna. Preotul ortodox de aici i-a 
spus că Mitropolitul Bălan ar fi dat ordin să se cinstească cato-
licii!2 

                                                 
1 Ziar subvenţionat de guvern, apărut între anii 1938 - 1940 sub direcţia lui 
Cezar Petrescu, menit să facă propagandă dinastică şi naţională. 
2 În primele luni ale anului 1939 a avut loc o încercare de apropiere între 
cele două biserici, punându-se în discuţie chiar posibilitatea unificării, 
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Intrarea Germaniei în Cehoslovacia şi desfiinţarea 
acesteia a produs şi la noi o mobilizare parţială şi temere de 
război. Nu mai puţin vestea că Germania i-ar fi dat României 
un ultimat economic, deşi ziarele dezmint această ştire1. 

Joi seara a sosit Pius. 
Fostul prefect Curuţiu2 îmi spune că a vorbit cu Valer 

Pop. Acesta nu s-a înscris în F.R.N. şi spune că, după părerea 
lui, actualul regim se va schimba şi vor veni iarăşi „ei” la 
putere. 

29 martie. Aseară am sosit acasă de la Bucureşti, unde 
am fost să ţin exerciţiile spirituale ale studenţilor, invitat de 
Astru de acolo. A mers cu mine şi Pius. Cu el am isprăvit că va 
da examenul de echivalare la Bucureşti, dar la facultate nu am 
putut isprăvi nimic din cauza că nu are diploma. A fost însă la 
Sever Dan3 (chiar şi la masă!) şi la Dr. Gemoiu. 

Exerciţiile spirituale le-am ţinut între 24-26 martie, au 
fost destul de frecventate, la încheiere mi-au mulţumit şi am 
primit o floare frumoasă. 

Am umblat, în chestiile diecezei, pe la Finanţe şi Culte. 
Am întâlnit pe Păclişanu, care mi-a spus lucruri interesante:  

1) acum 1-2 ani era vorba serios ca Vodă să fie şi 
Regele Poloniei, atunci el ar fi făcut catolicilor orice. El, 

                                                                                                        
dezbătută în prealabil între mitropoliţii, ortodox -  Nicolae Bălan şi greco-
catolic - Alexandru Nicolescu. Aniversarea Constituţiei de la Alba Iulia a 
înregistrat multe luări de cuvânt în acest sens, din partea unor intelectuali 
ardeleni de ambele confesiuni. Nu este exclus ca iniţiativa să fi venit din 
partea regelui pentru a evita disensiunile dintre cele două blocuri confesio-
nale, într-un moment în care naţiunea avea nevoie de unitate în faţa eve-
nimentelor desfăşurate cu repeziciune în plan extern. 
1 Este vorba de presiunile făcute de Germania asupra României pentru sem-
narea tratatului economic cu  această ţară, denunţate de ministrul român la 
Londra, Tilea, drept” ultimatum”, ceea ce nu era departe de adevăr. 
2 Victor Curuţiu, membru P.N.L., prefect al judeţului Severin între anii 1933 
– 1937. 
3 Sever Dan, jurist, publicist şi ziarist. Arestat de comunişti, a fost întem-
niţat la Seghed. 
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Păclişanu, a stăruit la Nicolescu să meargă să ceară Facultatea 
de Teologie, dar nu a făcut-o. Acum a fost Mitropolitul în 
audienţă, cu memoriul (vezi 19 martie), în care la stăruinţa lui 
Păclişanu au introdus şi Facultatea de Teologie.  

2)  Frenţiu o va păţi cu patrimoniul sacru. Va fi tras la 
răspundere pentru că a delapidat averea diecezei, cu vinovăţia 
Capitlului. Frenţiu se apără şi cu aceea că pentru terenurile 
expropriate se dăduseră numai 40 milioane, restul până la 150 
milioane e câştigat „prin industria lui”. Atunci Iosif Pop a spus: 
„Foarte bine, şi la Săniob au fost lăsate 30 de jugăre, restul e  
‘industria mea’, mă duc şi eu să le vând.” 

3) Despre Şaguna, Păclişanu are mulţime de dovezi prin 
care arată că a fost cel mai mare trădător, a cărui politică a 
continuat-o Miron Romanul şi Meţianu-Mangra.1 

4) Păclişanu chiar lucra la un referat ca să se dea de la 
Interne un ordin ofiţerilor stării civile pentru a nu mai pune pie-
dici trecerilor pe diferite motive care nu-i privesc. S-a întâm-
plat chiar la primăriile de la Bucureşti să se refuze trecerile 
anunţate la Tribunal, pe motiv că Tribunalul nu examinează 
fondul. Nu se cer certificate de la cultul ortodox. 

L-am văzut pe Carada, care mi-a trimis vorbă să trec cu 
Lulu pe la el, ca Lulu să vadă de editarea operelor lui Eugeniu 
Carada, la Banca Naţională. Mi-a arătat copia unei scrisori 
trimise de el la Roma, prin care pretindea ca clerul român unit 
să fie pus în măsura de a se înfăţişa în chip adevărat oriental, în 

                                                 
1 Ierarhi controversaţi ai Bisericii ortodoxe. Mitropoliţii Ardealului: Andrei 
Şaguna, pentru obedianţa sa faţă de Împăratul Austriei;  Miron Românul 
(1828 -1898) şi Vasile Mangra (1850 – 1918), pentru transformarea lor din 
susţinători ai drepturilor românilor din monarhia austro-ungară în aderenţi 
ai politicii guvernamentale (Miron Românul a sprijinit înfiinţarea Partidului 
Moderat Român cu program guvernamental şi Vasile Mangra a candidat în 
anul 1910 cu programul partidului condus de Ştefan Tisza); Asocierea 
dintre Ioan Meţianu (1828 – 1916) şi Vasile Mangra se datorează acuzelor 
pe care Mangra i le aduce episcopului Meţianu în perioada păstoririi sale la 
Arad, în legătura cu predarea matricolelor bisericeşti către stat. 
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primul rând prin episcopii lui! În ziarul România a apărut un 
articol despre unirea bisericilor, semnat P. (Păcescu); Carada 
spune că e scris la ordin şi că Majestatea Sa ar fi zis Mitropoli-
tului să nu mai vorbim noi de unire, căci se va face. Ulterior 
aflu că Maiestatea Sa nu i-ar fi spus chiar aşa, ci „că e o chestie 
de convingere” şi trebuie aşteptat să ajungă la maturitate. 
Păclişanu mi-a spus relativ la audienţa Mitropolitului că Vodă 
i-a mulţumit deosebit de călduros pentru ţinuta de la 27 Februa-
rie (aniversarea noii Constituţii la Alba Iulia, cu participarea 
ambilor mitropoliţi, care au dat o pastorală comună), iar relativ 
la doleanţele noastre, i-a spus că ştie ce mizerii ne face Bălan şi 
o să-i dea să înţeleagă că nu mai merge aşa. În ceea ce priveşte 
unirea bisericilor, Păclişanu spunea că nu e nimic serios. Îmi 
închipui că ei, maniştii, nici nu c-ar vedea-o bucuros. 

Pe Maniu aud că îl păzesc poliţiştii din greu şi că în 
ultima vreme l-a vizitat foarte multă lume. 

Sever Dan ne vorbea cu multă căldură despre pactul 
economic cu Germania, pe care alţii îl prezintă ca pe o înjugare 
a noastră. 

Georgescu mi s-a plâns că cenzura de la Oradea i-a 
confiscat ediţia franceză a Anchetei din cauza unui articol de 
introducere al părintelui Didier. Pasajul incriminat va trebui 
lipit cu hârtie. Tot el mi-a spus că Dupront1, şeful misiunii 
franceze din România, care a chemat aici pe episcopul Baussart 
de la Paris, nu a fost de părere ca el, Georgescu,  să-l însoţească 
pe Baussart, fiind considerat propagandist catolic. Un teolog de 
la Arad a scris teza de licenţă prin care combate cele scrise de 
Georgescu în Dictionnaire de la Théologie Catholique, cum că 
noi am fi trecut la Unire de la protestanţi, nu de la catolici.  

La 21 Martie am ales canonic pe protopopul Iustin Bora. 
31 martie. Ieri a venit episcopul Baussart la Lugoj. 

Vreme grozavă de zece zile: Ninsoare, ploaie, inundaţii, frig, 

                                                 
1 Alphonse Dupront, director al Institutului Francez din Bucureşti şi al 
Misiunii Universitare franceze în România între anii 1932 – 1941. 
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vai de bieţii români concentraţi. Ce îmbulzeală era şi pe 
trenuri! La noi în casa din curte s-a făcut cazarmă. Bietul Lici, 
care o săptămână a zgribulit la bărăci de dimineaţă până seara 
aşteptând încorporarea, a fost trimis ieri la vatră! 

1 Aprilie. Azi au fost pe la noi Şerban Opriş cu fratele 
său Claudiu, mergând spre casă, iar ieri au fost Ioniţă şi 
Grozescu. E rău pe la Jebel. 

17 Aprilie. Au trecut şi Paştile! De trei ani, din 1928, 
nu le-am mai făcut acasă. Acum odată am fost cu toţii 
împreună! Joi seara a sosit Lulu, cam obosit, are o gripă şi nu 
mai scapă de ea. Sâmbătă a fost la noi Dr. Birău. Marţi a venit 
Hangea cu Dr. Sarău de la Petroşani, care are circumscripţie în 
judeţul Turda, dar îşi face acum servicul militar. E un băiat 
foarte simpatic, ne-a scris despre el Hangea mai înainte.  

Paştile le-am petrecut bine, dar eu am avut marea 
durere să nu-mi văd copiii prezentându-se la Paşti, sub raport 
religios, aşa cum se cuvine. Numai Nica, draga de ea, este un 
suflet scump. Băieţii? Dacă ar trebui să trag concluzii, ar fi sau 
să mă consider pe mine compromis, nedemn de serviciul şi de 
situaţia pe care o am, sau să-i consider pe ei nedemni de mine – 
şi într-un caz şi în celălalt e dovada că nu le-am ştiu da 
educaţia cuvenită. Cu cine seamănă? Îmi tot bat capul, dar nu 
înţeleg. Indolenţa aceasta religioasă nu e din familia noastră. 
Poate că din partea tatii să fi fost aşa, dar nu cred: moşul era 
cercetător de biserică, iar tata cantor. 

Lulu a fost tot cam bolnăvicios. De aceea nici nu a 
plecat a patra zi, cum ar fi trebuit, ci a stat până Duminică. A 
fost la Timişoara la doctorul Manheim, care l-a liniştit că nu 
are nimic cu plămânii, puţina temperatură i se trage de la gripă. 

Nica a fost domnişoară de onoare la nunta lui Vescan1 
cu domnişoara Văcariu.    

25 Aprilie. Lucrând din greu la manualele catehetice 
abia am putut obţine rezultatul colectei misionare ca să fac 
                                                 
1 Nicolae Vescan, arhivar diecezan. 
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raportul pentru Roma. Am tot urgentat, dar şi anul acesta 
numai aşa l-am primit de la Blaj când am trimis o telegramă în 
săptămâna Paştilor. În total s-au adunat 779 de mii de lei, peste 
trei sferturi de milion. De la Roma am şi primit numaidecât un 
răspuns foarte frumos, în care mă felicită! 

Mult necaz am avut cu cărţile lui Pius, până le-am putut 
avea. Au stat la Vama Timişoara peste două săptămâni şi ne-au 
costat în plus vreo 700 lei. 

2 mai. În fine, azi am putut expedia manuscrisele 
manualelor de cateheză. Am lucrat din greu în ultimul timp. 
Pius, trimiţându-şi şi teza, a primit frumoase scrisori de feli-
citare de la Dr. Iacobovici, Daniel şi alţii, iar azi a venit avizul 
de la Medicina din Strasbourg că a fost premiat! 

Lici a fost în 26-27 pe la Birchiş (Valea Mureşului), 
apoi la Poeni cu Davidoiu. Sâmbătă, în 29 seara, a fost teatru la 
Făget, iar aseară elevii lui au dat un spectacol în Lugoj, la care 
el a ţinut o conferinţă despre „Moartea în artă”. 

De la 1 mai e chiriaş la noi domnul Balaj. 
14 mai. Vineri, în 5 mai, am plecat cu simplonul de la 

amiază la Bucureşti, unde seara m-au aşteptat Lulu şi Nica. Am 
stat tot timpul la Lulu, care are un cvartir bun. Era mutat doar de 
trei zile şi totuşi gazdele îl laudă mult că e un băiat blând şi liniştit. 
El mi se tot plânge de greutăţile muncii de la B.N.R., ar dori ceva 
mai uşor. Totuşi eu cred că dacă trece aiurea, chiar dacă nimereşte 
ceva mai uşor şi de viitor (el vorbeşte de magistratură), oare cât îi 
trebuie lui până se impune aşa cum s-a impus la B.N.R.? 

Nica e bine. Au vizitat-o la Bucureşti doctorii Birău şi 
Sedan. Acesta din urmă i-a şi făcut propuneri serioase. Ce va 
da Dumnezeu! 

În 6 mai am depus la Institutul Naţional al Cooperaţiei 
110 mii de titluri cu 3%, rămânând să-şi depună şi părţile lor 
doctorul Antal şi Vrăbiescu. 

În cauza procesului de la Brad, l-am văzut pe Valer 
Pop. El e pesimist în ceea ce priveşte actualul regim, consta-
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tând că nu a prins rădăcini şi că este susţinut artificial. Amără-
ciune faţă de actualul regim mi-a trădat şi Valer Roman, fiind-
că se face favoritism ca şi în trecut. Pe el l-au scos de la Cre-
ditul Meşteşugăresc, nimeni nu poate spune niciun cuvânt de 
critică pentru că e denunţat de jandarmi ca gardist! 

Doctorul Nicolae Ivanovici, ajuns preşedinte la Curtea 
Superioară Administrativă, mi-a vorbit de dificultatea de a se 
rezolva anumite cauze cu caracter confesional. 

Seara am fost la doctorul Banu, care tocmai primise 
cartea lui Pius. A fost foarte drăguţ şi mi-a promis tot sprijinul 
pentru Pius. 

Duminică, în 7 mai, am servit la biserica din strada 
Acvila, unde am întâlnit multă lume. Am aflat că, nu demult, 
intelectualii din Bucureşti au avut o consfătuire, în care a fost 
vorba de preşedintele Agru-lui, de mutarea Mitropoliei la 
Bucureşti etc. S-a hotărât redactarea unui memoriu în care să se 
ceară măcar un vicar general. 

După masă am fost cu Lulu şi Nica la şosea, am umblat 
cu vaporul pe lac. Seara am fost la teatru. Luni dimineaţa am 
fost la Academia Română, unde i-am prezentat domnului 
general Rosetti1 cartea lui Pius. Mi-a vorbit foarte elogios 
despre Lici. 

După-masă am avut la Casaţie procesul Brad, cerând 
amânarea în vederea unui aranjament paşnic. A consimţit şi 
avocatul contrar, Tudor Popescu, ca mare aderent al păcii. 

Seara am fost cu Lulu şi Nica la cinema. 
Marţi, în 9 dimineaţa, am plecat acasă. Miercuri am fost 

cu arhitectul Ternovici la Buziaş, să vedem cum să se repare 
casa Fundaţiei Crişan. 

Vineri, în 12, a fost aici domnul Dupront, preşedintele 
Misiunii Franceze în România. A adus părintelui Leandru 

                                                 
1 Radu Rosetti (1877 -1949), general, istoric militar, ministrul Educaţiei 
naţionale, Cultelor şi Artelor în perioada  27.01 - 12.11.1941. Arestat de 
comunişti, a decedat în închisoarea Văcăreşti. 
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„palmele academice”. A fost foarte drăguţ cu Lici, cu mine şi 
cu Pius, trezindu-ne bune speranţe de viitor. 

Tot vineri a fost la mine în vizită domnul Stoenescu, 
directorul Băncii Naţionale din localitate. 

8 Iunie. Miercuri, în 17 mai, a plecat Pius la Bucureşti, 
să-şi vadă de treburile lui. Durere, nu a putut isprăvi multe, aşa 
cum ne scrie descurajat. Nici nu ştie el să umble, să insiste, cu 
toate că îmi scrisese încă de la Strasbourg să nu fac eu nimic, 
îşi va aranja el totul căci are legături. Şi înainte de plecare, 
când eu căutam să-i fac un formular de cerere, în care să se 
cuprindă şi reducerea sau iertarea taxei de echivalare, mi-a 
aruncat: ce-mi bat capul eu atâta, doar el plăteşte! După astfel 
de bruscări va trebui ca tot eu să plec să văd ce i s-ar putea 
face. El nici măcar nu şi-a dus cererea la Minister.  

În schimb, pe Lulu l-a găsit tot în starea în care l-am 
lăsat, puţin rău dispus şi cu febră. Stă pe gânduri să-şi ia un 
concediu de boală. Aşa l-a găsit şi Ioniţă. 

Duminică, în 21 mai, a fost instalarea canonicului 
Bora1, care a venit cu familia, dar familia nu a dat faţă nici cu 
mine, nici cu episcopul. Aud că soţia lui şi acum  protestează 
că nu vrea să vină la Lugoj. Ce nenorocire! L-am ales fiind un 
preot model, am făcut de a fost recunoscut de Ministerul Finan-
ţelor, iar acum femeia asta îl împiedică să vină. Adevărat că, 
după cum se zvoneşte că ar fi noua lege, peste doi ani va merge 
în pensie, dar cred că şi atunci câştigă. 

Sâmbătă, în 27 mai, a plecat Mili la Vulcan, să petreacă 
acolo sărbătorile Rusaliilor şi să stea până la Congresul Agru-
lui din Lupeni. Eu am rămas aici cu Lici, am petrecut sărbă-
torile cum am putut, Lici a fost la rugă, eu am fost la primirea 
episcopului Pacha, care a venit aici să miruiască, a fost şi la noi 
în vizită, iar eu am luat parte la masă în ziua a doua de Rusalii. 

Joi, în 1 Iunie, au avut loc alegerile pentru Cameră, am 
votat de dimineaţă şi am plecat la Vulcan. Sâmbătă am mers cu 
                                                 
1 Este vorba de Iustin Bora. 
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Mili la Paroşeni şi de acolo la Lupeni, la Congres. Seara am 
predicat eu în biserică.. Am fost găzduiţi la Paroşeni, venind 
Ioniţă după noi la Vulcan. Foarte drăguţi s-au arătat acei 
oameni. Congresul Diecezan al Agru-lui la Lupeni a reuşit 
admirabil! Duminică seara ne-am reîntors la Vulcan. Luni 
dimineaţa a venit aci la noi preotul Butnariu din Bărbăteni, iar 
la preotul Suciu a venit colegul canonic Deciu, cu care a fost şi 
pe la noi. Noi am plecat luni la amiază, călătorind încoace cu 
lugojenii, în frunte cu episcopul. De la Ilia până la Lugoj a 
venit cu noi şi inspectorul Ienciu din Minister. 

Ienciu m-a întrebat de ce nu am candidat. De fapt, 
credeam că nu se aprobă candidaturi de-ale preoţilor, cum nu 
au candidat nici alţii. Credeam că la numirea senatorilor ni se 
va da satisfacţie. Când colo, de fapt, apare lista senatorilor 
numiţi, Macaveiu şi Agârbiceanu sunt printre ei, eu nu! Dacă 
aşa a voit Dumnezeu – dar, totuşi, ce bine mi-ar fi prins! 

Nica ne scrie despre examenele ei. La Lupeni ne spunea 
Hangea că Sedan e un peţitor foarte serios. La fel şi Birău, 
ambii au fost pe la Bucureşti după Paşti. 

La 10 mai s-a pus în funcţiune, în toată splendoarea, 
fântâna săritoare din parcul de la Catedrală! Cât necaz a fost cu 
acest parc, câte intervenţii la Ministerul de Interne, la Patriarh 
şi la prim-ministru! De Paştile anului 1938, a apărut un articol 
elogios în Foaia Diecezană de la Caransebeş şi multe altele, ca 
la urmă să recunoască şi episcopul Lăzărescu, când am fost cu 
episcopul la el (vezi 25 Octombrie), că e frumos. Întreg meritul 
e al domnului Dr. N. Proştean, fost prim-preşedinte al 
Tribunalului, delegat primar. Apoi al domnului Dr. Vasile, 
secretar general, care a susţinut şi el cauza, şi al domnului Ovid 
Doboni, de la întreprinderile comunale, care a executat lucra-
rea. El spune că eu am meritul principal de a-l fi ajutat, deoa-
rece, până ce am fost eu la Roma în primăvara anului 1938, a 
cerut concursul episcopului şi acesta l-a repezit, spunându-i că 
numai atuncea dă bani, când totul va fi gata. Dacă nu veneam şi 
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nu interveneam eu, rămâneam numai cu o parte, cea din jurul 
bisericii! Se spunea că fostul primar Bireescu, în interesul 
căruia s-a depus, la timpul său, un memoriu la Rezidenţă ca să 
fie numit iarăşi primar, ar fi promis că de îndată ce ajunge la 
putere, intră cu plugul în parc. Noroc că nu a ajuns primar. Am 
ajutat şi noi la parc: episcopul cu 20.000, clerul celălalt cu vreo 
10.000, colectaţi între ei. 

16 Iunie. Sâmbătă, în10 crt., am plecat în zori la Arad, 
să văd de cauza militară a lui Lici. Am fost pe la Herlo, 
doamna Herlo mi-a spus de intenţiile doctorului Birău de a se 
căsători cu Nica. În aceeaşi zi după-amiază am avut la 
Timişoara şedinţa Astrei şi apoi am venit acasă. 

Luni, în 12 Iunie, la amiază, am plecat la Bucureşti să 
văd cum stă cauza lui Pius şi ce e cu senatoria de drept. Marţi 
dimineaţa am mers la Nunţiatură, unde Mitropolitul şi ceilalţi 
episcopi m-au întâmpinat cu aceea că ar fi trebuit să mă 
numească şi pe mine ca pe Macaveiu şi pe Agârbiceanu. 
Mitropolitul zicea că, pentru Macaveiu, l-a rugat el pe prim-
ministru, dar i-a spus episcopului să intervină şi pentru mine. 
Bălan mi-a spus că l-a rugat pe Iamandi, care e 
vicepreşedintele consiliului. Au convenit să facă o cerere în 
scris, pe care să o subscrie şi ceilalţi vlădici. Am făcut-o eu, am 
dat-o lui Bălan, care în aceeaşi zi a predat-o domnului prim-
ministru la Senat, dar semnată numai de el. Mitropolitul îmi 
scrie că el o semnează, dacă o vor semna şi ceilalţi episcopi, 
dar aceia s-au eschivat, fiecare invocând motive diecezane. 
Hossu îmi promisese concursul fără să-l rog. Se vede că numai 
Frenţiu nu a înţeles. Astfel va rămâne lucrul baltă. Ministrul 
Dragomir1 îmi spunea că el a făcut la Cluj o listă cu 15 
senatori. Între aceia eram şi eu. Hossu mi-a spus că ştia că eram 
şi eu în combinaţie şi, când a fost întrebat, şi-a dat asentimen-
tul. Dar lista nu a fost onorată. Acum – spunea Dragomir – cre-
de că o intervenţie a Episcopatului ar avea rezultat. De aceea  
                                                 
1 Face referire la Silviu Dragomir. 
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i-am scris Mitropolitului să intervină măcar ulterior. Mi-a răs-
puns că va vorbi dacă îl va întreba primul-ministru. Adică, am 
înţeles că Mitropolitul nu vrea să se uzeze, mai are şi alte cereri 
la primul-ministru, iar de senator a cerut să-l facă pe Macaveiu. 
Ce le pasă lor că Macaveiu nu o să intervină în cauzele noastre, 
cum nu a intervenit nici până acum, cât a fost parlamentar! Îmi 
spunea Mitropolitul că şi Nunţiul zice să o lase mai încet cu 
mine, căci el, Nunţiul, vrea să îi scoată senatori de drept pe toţi 
episcopii catolici, pe Fiedler şi pe Robu1. 

Cauza cu echivalarea diplomei lui Pius am găsit-o 
pornită pe cale bună, de aceea eu nu am mai intervenit. Mai 
ales că, precum am observat, el nici nu ţine de necesară 
intervenţia mea. 

Lulu s-a horărât să meargă în Franţa pentru vacanţă. 
Având nevoie de bani, am mers de la Bucureşti la Odorhei, să-i 
cer lui Camil. El nu i-a avut, dar a luat împrumut de la un 
cunoscut 50.000 lei pe care i-am trimis imediat lui Lulu. 
Miercuri, în 14, am fost la Camil, joi 15 dimineaţa am plecat, 
m-am dat jos la Blaj, unde am stat 4 ore. M-am interesat dacă 
aş putea primi ceva parale de la Tipografie, dar nici vorbă. M-
am interesat de rezultatul concursului la noile manuale 
catehetice: sunt încă la cenzorii care le citesc. Moldovan, 
preşedinte Comisiei Catehetice, se plângea de Ionel Suciu că e 
neglijent (ca secretar al Comisiei Catehetice), eu atâta ştiu că, 
ajungând el profesor de Pastorală, a scos din uz  Catehetica 
mea. Neda îmi spunea că Ionel Suciu2 nu e simpatizat deloc. 

Despre Macaveiu am auzit că a încasat, nu ştiu, 90 sau 
180.000 de la Prima Ardeleană, când s-a făcut asigurarea 
clerului arhidiecezan. La Augustin Popa am găsit memoriile lui 
Bocu: am cumpărat un exemplar. Imediat aud că s-au şi 
confiscat. Bocu critică regimul actual, îi înjură pe toţi, în 
special pe Goga, şi scrie cu tendinţe egocentrice. 

                                                 
1 Mihai Robu (1884 – 1944), episcop romano-catolic de Iaşi. 
2 Se referă la viitorul  administrator al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş. 
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20 Iunie. Azi am fost invitaţi noi, canonicii, la moşia 
episcopului unde am petrecut o zi destul de bună. 

24 Iunie. A fost Congresul Astrei Bănăţene în Lugoj. 
La masă am toastat pentru episcopi, Rezident şi preşedinte. 

25 Iunie. Am fost la Tapia, la inaugurarea monumentului 
ridicat de Şcoala de Ofiţeri din Timişoara în amintirea luptelor duse 
de romani cu dacii. Boldea m-a pomenit în toastul lui şi pe mine.  

26 Iunie. Azi am fost la Timişoara, să asist la dezbaterea 
cauzei Aradului cu Fenyves. Am câştigat. Am vizitat şi pe 
prietenul Roth, care îmi spunea că la Budapesta toţi ungurii 
veritabili (care nu sunt nemţi sau slovaci maghiarizaţi) sunt de 
părere că, dacă Ungaria nu reuşeşte să intre într-o uniune 
personală cu România, sunt pierduţi mai întâi ei, apoi noi. La ei e 
vorba că Horthy se duce, ajunge Teleki, el dă ţara pe mâna 
neamţului. Bethlen e aderentul împăcării cu România.  

28 Iunie. Azi a fost Mäxer pe aici. Povesteşte că un domn 
de la Reşiţa, fiind la Blaj, seara la restaurantul unde cântau nişte 
ţigani, pe la miezul nopţii, încep ei să cânte pe melodia „Noi 
românii de la ţară...”, următoarele cuvinte: „Maniu nostru să 
trăiască/ Că-i de viţă-ardelenească/ Nu-i de viţă ciocoiască”. 
Lumea izbucnit în aplauze, chiar şi ofiţerii care erau de faţă. Se 
vede totuşi, nu e aşa uşoară chestiunea cu Maniu, cum o prezintă 
domnul prim-ministru Armand Călinescu, în altfel foarte 
impunătorul discurs ţinut ieri la Cameră, unde face o privire 
asupra situaţiei de după căderea lui Goga. Prin opoziţie, Maniu 
câştigă iarăşi în închipuirea poporului. E drastic răspunsul dat de 
Argetoianu ca preşedinte al Senatului, scrisorii lui Constantin 
Brătianu, la care era ataşat şi memoriul semnat de el şi de Maniu, 
unul ca „preşedintele Partidului Naţional-Ţărănesc”, celălalt ca 
„preşedinte al Partidului Liberal”, ceea ce, de fapt, e împotriva 
Constituţiei. Memoriul a fost dat mai întâi lui Vodă, dar acela i l-a 
restituit într-o audienţă lui Dinu Brătianu. 

Ar fi interesant să se ştie şi ce a scris Dr. Lupu lui Ior-
ga, ca preşedinte al Senatului, căci tot aşa de drastic i-a răs-
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puns. Încolo, ştiu că Mihalache a fost de părere să depună jură-
mântul pe Constituţie. Ei au şi mers la Senat, dar au fost opriţi 
la intrare din cauză că nu aveau uniformă. Martor a fost însuşi 
ministrul Slăvescu! 

29 Iunie. Primesc o scrisoare de la un preot din Ungaria 
care se plânge că, deşi ei sunt maghiari (din dieceza de 
Hajdudorog), totuşi le merge rău, mai rău lor cu latinii decât 
nouă cu ortodocşii! 

Zilele acestea am avut aici comedie cu un rabin de rit 
ortodox, care voia să deschidă comitate în toată regula. Avea şi 
aprobarea Ministerului! Noroc că am reuşit cu poliţia să-i dăm 
drumul! Vezi şi articolul meu din Răsunetul ! 

3 Iulie. Azi a venit Nica cu Bertuşca de la Odorhei. 
6 Iulie. Am fost la Blaj la şedinţa Comisiei catehetice. 

S-a hotărât aprobarea tuturor manuscriselor care au intrat la 
concurs pentru cursul primar. La clasa I-a a lucrat Ionel Suciu, 
la clasa a II-a Cerghizan1, la clasa a IV-a Cerghizan şi Friciu2, 
la V-VII eu. Comisia de cenzori opinase că la clasa I-a să se 
aprobe manuscrisul lui Suciu, la a II-a al meu, la a IV-a al lui 
Friciu, fireşte numele autorilor erau în plic, dar numai ale mele 
erau bătute la maşină, celelalte scrise cu mâna şi blăjenii îşi 
cunoşteau scrisoarea, de aceea au căutat să se scoată în 
evidenţă. Bine a făcut comisia că le-a dat drumul la toate! 

Acolo l-am văzut pe Mălaiu de la Cluj, îmi spunea mi-
nuni despre Iuga, care o duce rău cu ceilalţi canonici, pretinde 
de la ei să-i zică „Ilustrissime Monsegniore”, dar şi episcopul e 
pe picior de război cu canonicii. Au o ţinută bărbătească: Vidi-
can, Agârbiceanu, Mălaiu, Strâmbu. E necaz cu unele fonduri 
şi cu preotul Frona, fost vicerector la Seminar, pe care îl sus-
ţine episcopul. 

                                                 
1 Vasile Cerghizan (1885 – 1968), preot greco-catolic în Turda, autor de 
manuale şcolare. 
2 Probabil este vorba de preotul Grigore Frici. 
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8 Iulie. Pius a venit acasă de la Bucureşti, Lulu a plecat 
în Franţa. Pius la Orşova s-a întâlnit cu Lici, care a venit cu 
ceilalţi profesori de la tabăra din Poiana Mraconia, unde a stat 
o săptămână. Pius nu a putut intra să-şi dea examenele în 
sesiunea de primăvară. 

13 Iulie. Azi a fost pe la noi Herlo care ne-a vorbit 
despre Dr. Birău, care ar dori să ştie ce gânduri are Nica.  

16 Iulie. Fiind duminică, azi am fost în excursie pe 
Timiş, mai sus de Moara Spânească, unde am petrecut o zi 
frumoasă cu familia Ungur şi Biju. 

22 Iulie. Nu am putut ajunge la înţelegere cu blăjenii, 
să-mi tipăresc la ei noile catehisme. Le voi tipări aici cu banii 
librăriei. 

24 Iulie. Azi am trimis la Cultul Creştin un articol 
despre Marcu al Efesului. Ne-a vizitat Ţirică Gheorghiu, 
locotenent, cu doamna sa, venind de la Buziaş. 

28 Iulie. Pentru a avea reducerea taxei militare a lui Pius, 
am mers la Bucureşti. Am plecat de la Lugoj seara la 7.12 cu 
personalul, la Băile Herculane am luat acceleratul, iar dimineaţa am 
fost la Bucureşti. Am isprăvit la Oficiul de Vânzare a Hârtiei, 
cumpărând hârtia pentru Catehisme, la Titan-Nădrag-Călan, 
schimbând cupoanele, şi la Ministerul Finanţelor, aducând hârtia 
acasă cu reducerea cerută. La amiază am plecat înapoi. 

Hârtie a trebuit să cumpăr din cauză că nu m-am mai 
putut înţelege cu Blajul în privinţa editării Catehismelor. Ei mi-
au pus condiţia să tipăresc clasa I primară separat de a II-a, ca 
ei să poată tipări şi a lui Ionel Suciu, apoi mi-au refuzat tipă-
rirea ediţiei pentru cateheţi, fără de care manualele mele de 
clasa I-II nu au nici o valoare. Aşa am convenit să-mi dea 
Librăria Decezană din Lugoj 80.000 lei ca să le tipăresc aici. În 
schimb, le dau ei în depozit general. 

Pe drum înapoi am călătorit cu părintele Nicorescu de 
la Jabăr. El mi-a povestit că odată ciobanii de la munte s-au 
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hotărât să-i ducă un caş frumos plocon episcopului Bădescu1. I-
a primit bine, a stat cu ei de vorbă, punându-i să stea pe scaune. 
După câtva timp, unul din ciobani a zis să cheme pe doamna 
pentru a-i da în seamă caşul. Episcopul le-a explicat că ei, epis-
copii, nu sunt căsătoriţi. Atunci a zis ciobanul: „O, preasfinţite, 
atunci rău o duci. Pentru că şi noi ciobanii la munte, am avea 
de toate, dar o tragem rău din cauza lipsei de femeie...” 

Azi am fost cu Mili în vizită la căpitanul Stratulat. 
29 Iulie. Azi am fost la Buziaş în cauza construirii casei 

Fundaţiei Crişan. O nouă ticăloşie: s-a dat jalbă împotriva 
noastră, la instigaţia lui Filaret Barbu. Vor să ne oprească lu-
crurile. Am pertractat cu primarul, mare câine şi acela! I-am 
telefonat şi domnului Ciupe la Timişoara. 

30 Iulie. Azi a fost la mine Dr. Petru Suciu, numit preot II 
în Lugoj. Mi-a povestit de mizeriile de la Oradea: lupta dintre 
anumiţi oameni (îndeosebi Kirvai) şi episcopul. Ministrul Zigre2 
ar fi spus că sau plăteşte episcopul paguba la patrimoniu sacru 
(vezi anterior), sau va fi depus la Roma. În caz contrar, rupe 
Concordatul. Frenţiu l-ar fi rugat pe ministru să-l mai lase în pace, 
fiind bolnăvicios. Kirvai îl acuză că episcopul ar fi luat zeciuială 
de la intenţiuni, ceea ce el în faţa Romei ar fi negat, prezentând un 
certificat eliberat de Barbu, deşi la Banca Unirea ar exista un cont 
cu acest nume. În cauza patrimoniului sacru prepozitul Miculaş i-
a dat un certificat contrar vederii Capitlului. 

Mai grav îmi pare că la Blaj a fost numit episcop 
auxiliar domnul Dr. Ioan Cristea, vicerectorul Colegiului de la 
Roma. E un om foarte bun, drăguţ, dar nu ştiu cum va face faţă 
problemelor din biserica noastră şi cum va figura el la Blaj, 
unde trebuie un om energic pe lângă Nicolescu?! 

                                                 
1 Iosif Bădescu (1858 – 1933), profesor la Academia Teologică din 
Caransebeş, din 1920 episcop. 
2 Nicolae Zigre, avocat orădean, membru al P.N.R., după Unire a optat 
pentru P.N.L., preşedinte al organizaţiei judeţene P.N.L. Bihor, ministrul 
Cultelor în guvernul Armand Călinescu. 
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E nenorocire şi cu Seminarul român de la Roma. 
Rectorul pare că nu face faţă. Congregaţia toate le face după 
indicaţiile lui Corolevschi1, vizitator apostolic, care nu se 
gândeşte decât la ritul bizantin. Spiritualul Salaville iarăşi nu 
face decât liturgică orientală. Se dau afară clericii noştri care 
nu par destul de ortodocşi sub raportul ritului. Nu li se dă 
educaţia necesară, cu toate intervenţiile mele la Mitropolitul. 

31 Iulie. Azi a venit la noi Puiu Sârbu, ca să meargă în 
excursie cu Lici şi cu Pius. Eu am fost la Timişoara, unde am 
comandat clişeele. 

2 August. Azi a plecat Mili la Odorhei cu Berti, iar Lici 
cu Pius şi cu Puiu Sârbu în Retezat. Am rămas singur cu Nica. 

La memoriul prezentat de Mitropolit Regelui în cauza 
doleanţelor Bisericii noastre a venit un răspuns foarte slab de la 
ministrul Cultelor Zigre. E, la tot cazul, interesant! 

16 August. Lici s-a reîntors din excursia făcută cu Pius 
şi cu Puiu, miercuri,  în 9 seara. Au fost pe Retezat, apoi au 
venit la Cinciş, unde i-a aşteptat Ungur, promiţându-i lui Lici 
minunăţii filologice („Ţaţa”), iar lui Pius o peşteră cu comori la 
Meria. Lici, de la Cinciş a mers la Hunedoara, a luat pe Ionel 
Repede şi s-a dus pe o zi la Vulcan, de unde a venit acasă şi 
vineri, în 11 dimineaţa, a plecat la Arad la concentrare. Pius a 
sosit vineri seara. Nu au găsit nici o peşteră cu comori, au 
umblat însă pe la Meria, de acolo au trecut pe la Vadu-Dobrii, 
la Poieni şi au venit apoi acasă. 

Sâmbătă, în 12 dimineaţa, a venit la Lugoj Dr. Ioan 
Birău, care a stat până marţi. 

                                                 
1 Korolevskij Chiril, vizitator apostolic, specialist în problemele bisericii 
răsăritene. La cererea Sf. Scaun a întocmit  în anul 1938 un raport privind 
educaţia religioasă în Colegiul Pio Romeno şi a cerut ca întreaga conducere 
a  Colegiului să fie de rit oriental pentru a asigura studenţilor educaţia 
necesară în vederea însuşirii ritului bizantin. Propunerile sale proveneau de 
la constatarea îngemănării practicilor orientale cu uzanţe latine în serviciul 
religios. 
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Lulu a ajuns cu bine la Bucureşti. Avea să o aducă pe 
domnişoara Bruckmann, dar ea momentan nu poate veni din 
cauză că tatăl ei a fost operat. 

Eu am fost la Radna, în 14 dimineaţa am plecat, aseară 
am sosit înapoi. Acolo s-a schimbat gardianul, noul gardian e 
un secui, un om pios, dar totuşi nu-mi pare potrivit. La insis-
tenţele mele, ca să se acomodeze mai mult României Mari şi 
să-şi facă poate chiar o branşă română, mi-a dat să înţeleg că ei 
se ocupă numai de maghiari şi se gândesc la cei 80.000 de 
maghiari de la Bucureşti. 

1 Septembrie. De unde să încep? Ce să mai eternizez 
aici, înainte de a fixa marele eveniment ce a avut loc astăzi? 

În zilele de 21-25 August am avut exerciţii spirituale 
pentru preoţi, ţinute de părintele C. Chira S.I.,  cu un adevărat 
talent iezuistic: a vorbit foarte bine şi a şi avut rezultat ca 
niciodată. S-a observat silenţiul perfect! 

În 24 seara am plecat la Bucureşti, unde am stat în 26-27. 
La Bucureşti am trebuit să iau aprobare pentru construcţiile din 
Buziaş, la Oficiul Naţional de Turism. Am fost apoi la Coope-
rativă, la Serviciul Social, unde m-am certat cu Gusti pentru că nu 
a admis înscrierea ulterioară a lui Pius la Serviciul Social. Cer-
năian îmi spunea despre Gusti că se menţine la Servicu, ca fost 
ministru, fiindcă e unul din cei ce strigă „Trăiască Regele”. Pe 
soţia sa a ademenit-o ca studentă, abia mai târziu s-a căsătorit cu 
ea, după ce bătrânul Lupescu l-a montat pe Rege să-i spună: „Vă 
felicit, domnule ministru, aud că vă căsătoriţi.” Pe Lulu l-am aflat 
bine. Har Domnului că a reuşit călătoria în Franţa! 

Miercuri, în 23 August seara, a sosit la noi domnişoara 
Elena Bruckmann, mireasa lui Pius, iar vineri, în 25, a trebuit 
să plece, fiind chemată telegrafic din cauza ştirilor de război, 
pe urma actului infam al pactului germano-sovietic1. 

Războiul a izbucnit azi, 1 Septembrie. Ce va fi, vom vedea. 

                                                 
1 Pactul de neagresiune Ribbentrop-Molotov. 
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6 Septembrie. Încă nu ştim dacă războiul ne va trage şi 
pe noi în vâltoarea sa! Episcopul a renunţat la pelerinajul din 
Racoviţa, pe 8 Septembrie. 

Azi mi-a prezentat fratele T. Voştinaru spre subscriere, 
mie şi lui Deciu, testamentul său. Îşi lasă casa fundaţie pentru 
ajutorarea clericilor care se dedică vieţii celibatare! Frumoasă 
idee: a salvat viitorul neamului!... 

9 Septembrie. Ieri am fost la Racoviţa, unde a fost 
pelerinaj. A fost foarte puţină lume, de aceea a făcut bine 
preotul că a contramandat venirea episcopului. Oamenii sunt 
foarte necăjiţi pentru că se fac rechiziţionările în măsură mai 
mare: se iau cai, harnaşamente, căruţe. Unii spun că cei mai 
buni cai luaţi de la noi îi duc în Regat şi fac afaceri: îi vând pe 
bani buni şi cumpără alţii în locul lor pentru armată. 

Aseară ne-am trezit acasă cu Lici ca soldat. A venit cu 
un prieten al lui şi au stat peste noapte.  

10 Septembrie. Ieri după-amiază am fost la Timişoara, 
am luat masa la Roth. Vorbeam de eventualitatea unui război. 
E de părerea că Banatul nu va fi bombardat, fiindcă prea mulţi 
aspiră la el. 

12 Septembrie. Azi ne-a convocat episcopul la o şedin-
ţă intimă a Capitlului. A pus chestiunea: ce am avea de făcut cu 
valorile de sub administraţia noastră şi cu registrele, documen-
tele administraţiei capitulare. Am hotărât să meargă Muntean la 
Oradea şi Blaj pentru a vedea ce fac ei şi cum s-a făcut în 1916. 

15 Septembrie. Ieri au început cursurile de apărare 
pasivă. Azi am fost şi noi cu episcopul să le ascultăm. Sunt 
obligatorii. De o săptămână tot trec soldaţi şi vehicole prin 
oraş, e grozav! Şi mă tem că pericolul e aproape: astă-
dimineaţă Radio Budapesta a spus că Ungaria a cerut României 
drepturi pentru minorităţi, dar nu a fost învrednicită cu un 
răspuns. O să-şi facă ea dreptate... semn că se pregăteşte ceva. 

De mi-aş putea termina cărţile şi să văd şi casa de la 
Buziaş gata! 
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24 Septembrie. Lici a venit acasă, fiind demobilizat 
(bilet alb) în 16 crt. Tot atunci a venit la noi Dr. Birău şi a stat 
până în 18 dimineaţa. În 15 după-amiază a venit Şerban Opriş 
cu cumnatul său Eugen Bârsan, Şerban a stat până în 16 seara. 

Intrând ruşii în Polonia, duminică în 17, am fost în mare 
temere: ce va face România (având pact cu Polonia pentru acest 
caz?). Noroc că guvernul nostru a găsit motivul de a rămâne mai 
departe în neutralitate, după ce însuşi guvernul polon părăsise ţara! 

Luni în 18  a plecat Pius la Bucureşti. Joi în 21 s-a auzit la 
radio că a fost asasinat primul-ministru Călinescu. În noaptea 
aceea au împuşcat în fiecare judeţ câte 3-5 legionari. În Lugoj au 
adus un ţăran din Herendeşti (Nicolae Sârbu) şi l-au împuşcat pe 
terenul sportiv. O zi întreagă i-au ţinut pe cei împuşcaţi la vedere 
publică, cu inscripţia: „Aşa vor păţi toţi asasinii, trădători de ţară.” 
Vineri dimineaţa chiar tipărea Danciu1 la ea, când m-am dus 
acolo. Am luat o corectură. Lucru grozav, nu ştiu unde va duce! 

Războiul a dus în trei săptămâni la desfiinţarea Poloniei, 
dar ocuparea de către ruşi a unor teritorii ce fuseseră ocupate de 
germani şi au aparţinut cândva Austrei poate aduce la o altă 
întorsătură, ca şi atitudinea Italiei tot mai favorabilă neutralităţii. 
Aud că Radio Londra şi Paris anunţă mereu cum şi-au transportat 
şefii naţional-socialişti averile în ţări neutre, sigure, ca America şi 
Elveţia. Însuşi Hitler ar avea câteva milioane de lire sterline! 

4 Octombrie. Aseară am venit de la Bucureşti, unde 
am fost la procesul cu biserica ortodoxă din Brad. Iarăşi i-a 
amânat! Am găsit bine pe Lulu, Pius tot în aşteptarea 
examenului. Am mai isprăvit ceva la Cooperativă şi la Direcţia 
Generală a Poştelor, unde am intervenit ca să nu se desfiinţeze 
oficiul nr. 3 din Lugoj. 

6 Octombrie. Ieri am fost la Brad, trimis de Consistor 
să văd dacă ne-am putea apuca de zidirea bisericii. Am plecat 

                                                 
1 Constantin Danciu, proprietar  şi editor al ziarului “Acţiunea”, care avea 
subtitlul  “Ziar independent de afirmare naţională”, şi al Tipografiei 
Naţionale din Lugoj. 
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dimineaţa la 4.26 de aici până la Deva, la amiază am plecat din 
Deva, la 5.30 după-amiază am plecat din Brad, am venit toată 
noaptea, iar dimineaţa am ajuns acasă. 

7 Octombrie. Azi a fost şedinţa capitulară în care s-a 
primit demisia canonicului Bora şi alegerea lui Iosif Popa. În 
fine, îşi va vedea visul cu ochii! 

9 Octombrie. Ieri mi-a telefonat Lulu că e delegat de 
B.N.R. să meargă în Turcia şi l-a rugat pe Lici să meargă cu el. 
Lici a plecat la Bucureşti ca să obţină concediu şi autorizaţie 
pentru paşaport. 

Expedierea Catehismelor se face din greu. Să vedem 
câte vor trece. 

10 Octombrie. Revista Teologică din  Sibiu scrie 
despre articolul meu din Cultura Creştină că l-am maltratat pe 
Marin Eugenicul. „Am mai citit şi noi câte ceva – scrie – şi, cu 
toate că nu vom fi aşa de învăţaţi ca ilustritatea sa, ne luăm 
voie să-i spunem că n-a izbutit decât să ne stârnească râsul cu 
zugraveala comisă.”  

Se vede că am atins bine! 
Episcopul mi-a povestit despre un comunicat apărut în 

Osservatore Romano: cum că între Bucureşti, Belgrad, Atena, 
Ancara şi Sofia sunt tratative în vederea unei înţelegeri a balca-
nicilor în acord cu Rusia. Ca să adere şi Bulgaria, noi îi cedăm 
Cadrilaterul. În schimb, Rusia ne garantează frontierele. Bine 
ar fi să fie aşa! Dar discursul ţinut de ministrul Roşianu în 8 crt. 
la Cernăuţi pare a dovedi o intransigenţă! 

Demobilizarea de la frontiera maghiară e foarte bine-ve-
nită! 

În Conferinţa Episcopească ţinută la Blaj în 29 Sep-
tembrie, episcopii au hotărât să nu mai facă niciun demers în 
ceea ceea ce priveşte pensionarea canonicilor, ci să rămână 
cum prevede legea. Episcopul Bălan scrie că ar fi dorit să ridice 
limita la 70 ani. Dar nimeni nu l-a secondat. Desigur, episcopii 
se bucură dacă îşi pot schimba oamenii. Şi e bine să fie un mo-
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ment în care scăpăm de griji! Dar cum rămâne cu demnitatea? 
Aud că la Oradea unii spun că nu cedează, ci merg până la Ro-
ma. Dar când le-am făcut eu o circulară, de ce nu au zis nimic? 

19 Octombrie. Alaltăieri am primit de la Mitropolitul 
Nicolescu o admirabilă scrisoare prin care îmi laudă Catehis-
mele. Cu o zi înainte mi-a spus Simonescu, venind de la Blaj, 
că a fost martor cum au vorbit între ei Mitropolitul cu canoni-
cul Moldovan, vorbind elogios despre Catehismele mele. Du-
rere că nu aşa se poartă Librăria din Blaj, care le ascunde ca să 
nu le cumpere preoţii. 

Azi a plecat Lulu la Istanbul. Lui Lici nu i-a dat 
ministrul concediul cerut. Zilele acestea am înmormântat pe 
văduva Petean. Eu am pontificat şi am predicat la dorinţa ei.  

31 Octombrie. Sâmbătă, în 21 Octombrie, a sosit la noi 
Dr. Ion Birău şi a stat până marţi, în 24 dimineaţă. Atunci a 
plecat el către casă şi eu cu Nica la Bucureşti.  

Aici l-am găsit pe Pius, tot fără termen de examen. Lulu a 
plecat la Istanbul în 19 dimineaţa. Ne-a scris înainte de a se îmbarca 
la Constanţa. Apoi ne-a scris în 22 din Istanbul, spunând că nu au 
început încă şedinţele, ci au făcut câteva excursii admirabile. 

La Bucureşti am avut iarăşi dezbatere în cauza Bradu-
lui, la Casaţie. Pronunţarea sentinţei urmează la 1 Noiembrie.  

Am auzit de la mai mulţi că soldaţii poloni, internaţi la noi, 
se poartă mizerabil: la Târgu-Jiu unul a lovit un colonel de-al 
nostru. Au făcut greva foamei, fac scandaluri pe stradă, umblă beţi, 
acostează femeile. Se mai spune că între ei sunt învrăjbiţi: militarii 
nu stau de vorbă cu civilii. Ţară cu conducători nenorociţi! Când se 
va mai reface?! În părţile ocupate de Rusia s-a introdus deja 
bolşevismul! Iar Chamberlain, în discursul ţinut săptămâna trecută 
asupra evenimentelor, pare a bate în retragere, spunând: „Nu 
trebuie pierdut din vedere că Rusia a căutat să îndrepte frontiera 
cam până la linia pe care o propunea la 1919 lordul Curzon!...”1 

                                                 
1 Autorul se referă la politica conciliantă promovată de Anglia faţă de 
Germania. 
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Comenzile la Catehisme vin destul de bine, după 
încercarea librăriei din Blaj de a le sabota. Acum mi-au cerut şi 
ei un stoc mai mare. Iar Clujul se oferă să desfacă şi mai mult. 
Decât că parale nu prea văd de la nici unii! Iar expedierea, pe 
care sunt nevoit să o fac eu singur, costă prea mult! 

Duminica viitoare, Pius are la Bucureşti nunta unui 
coleg la care le e naş, iar Nica domnişoară de onoare. 

Când s-a  înfiinţat Mitropolia Olteniei şi Episcopia de 
Timişoara i s-a tras chiulul episcopului Lăzărescu de la Caran-
sebeş, care se vedea sigur pe Timişoara. Preotul ortodox Marta 
din Găvojdia îmi spune că popa Buracu, generalul Ilcuş şi 
Mitropolitul Bălan i-au jucat festa! Din cauza aceasta a 
demisionat şi subsecretarul de stat Băran. 

6 Noiembrie. Ieri am fost la binecuvântarea capelei din 
Chisindia, având marea satisfacţie de a prezida acest act, eu, 
care acum 3-4 ani nu fusesem lăsat să iau contactul cu poporul 
de acolo (a se vedea raportul meu la episcopie din acel timp şi 
raportul ce va apărea – sper – acum în Unirea).  

11 Noiembrie. Joi, în 9 seara, am fost la cină la Ungur, 
având ei 20 de ani de la încheierea căsătoriei, iar astă-seară am 
fost, întreg clerul central cu doamne cu tot, la Victor Deciu la 
cină, fiind ziua lui onomastică. S-a glumit mult. 

13 Noiembrie. Ieri a fost instalarea canonicului Iosif 
Popa, ales în locul lui Iustin Bora, care a demisionat şi s-a 
reîntors la Sarmizegetusa. Pe Iosif l-am ales în lipsa altuia şi 
pentru că, de atâta timp, râvnea să ajungă canonic. Acum e 
satisfăcută întreaga familie (Bolboca, Băltescu). 

15 Noiembrie.  Azi mi s-a instalat telefonul la locuinţă. 
Prin aceasta sper să ajung la o anumită comoditate şi la contra-
rea unor alergături şi enervări. Roadele le-am şi gustat, putând 
vorbi de acasă cu Bucureştii. 

18 Noiembrie. Astă-seară îmi comunică episcopul la 
telefon că a aflat de la domnul Valer Roman de la Bucureşti 
sentinţa în cauza Brad: am câştigat! Mult am alergat şi multe 
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rapoarte şi memorii am scris eu în această chestiune. Dumne-
zeu să le primească, pentru că de la oameni ştiu că nu voi vedea 
multă recunoştinţă! 

19 Noiembrie. Aseară a plecat Pius la Bucureşti, la 
Centrul de Instrucţie Sanitară.. Şi-a făcut şi uniforma cu palton 
de iarnă. Până a fost aici a vorbit la telefon cu secretarul 
facultăţii, care i-a spus că i s-a fixat comisia. Va putea, deci, să 
dea în grabă şi examenele de echivalare. 

24 Noiembrie. Aseară am fost la cină la episcopul, 
având de invitat şi pe Generalul Georgescu1 din Turnu Severin, 
care stă la el. Acest general e un admirabil exemplar de militar: 
citeşte cărţi religioase, merge zilnic la capelă dimineaţa şi seara 
etc. I-a povestit episcopului că, în inspecţiile lui, a întrebat un 
colonel: ce economii a făcut la materiale?  (fiindcă raţia de 
ovăz e calculată la cai mari, iar cei rechiziţionaţi sunt cai mici, 
ţărăneşti). A răspuns: „Nimic.” Atunci s-a interesat şi a aflat că 
domnul colonel şi-a făcut o avere frumoasă. Imediat l-a dat în 
judecata Consiliului de Război şi l-a pus în arest la domiciliu. 

Azi, plecând episcopul la Bucureşti, l-am întâlnit la ga-
ră pe domnul Grigorie Popescu cu doamna. Aceasta, auzind că 
sunt tatăl lui Lici, a început să vorbească despre el cu multe 
elogii, spunând că e fala liceului! 

25 Noiembrie. Doamna Ungur a căzut în grea boală de 
nervi. E la mijloc decepţia cu moartea doamnei Kovacs (mama 
ei a doua),  care nu i-a lăsat nimic (!), decepţia cu băiatul, care 
iarăşi pare că trebuie să schimbe şcoala, şi mai ales gelozia!  

28 Noiembrie. Azi am fost cu Ienea la Buziaş să in-
ventariem casa Fundaţiei T. Crişan şi să aşteptăm pe inginerul 
de la Serviciul Tehnic din Timişoara, care trebuia să vină  (dar 
nu a venit!) să verifice cererea noastră de construcţie. 

                                                 
1 Grigore Georgescu (1886 – 1952), general, participant la primul  şi al 
doilea război mondial. La data consemnării era comandantul Diviziei 19 
Infanterie din Turnu Severin. Arestat de comunişti, a murit la Sighet. 
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De la Mitropolitul am primit răspunsul foarte obraznic al 
tânărului profesor părintele Ioan Suciu din Blaj, pe care l-am re-
clamat pentru felul cum mi-a criticat Catehetica în faţa teologilor!  

Mai săptămânile trecute ne-a comunicat reverendul fra-
te Ienea ştirea că s-a descoperit un întreg complot de terorişti 
cu sediul la Satu Mare, dar cu ramificaţii pe întreaga linie până 
la Arad. Erau aprovizionaţi cu dinamită din Ungaria, pentru a 
arunca în aer instituţiile publice. Între ei sunt şi preoţi de-ai lui 
Fiedler, aveau şi un post de emisiune radio în curtea lui Fiedler, 
iar acesta nu ştia nimic! Nu se poate publica nimic, ca să nu 
înveninăm raporturile cu ungurii. 

Deşi ungurii în timpul mai nou au devenit iarăşi foarte 
obraznici. Se vede că germanii îi instigă, fiind în curs tratativele 
economice şi neputându-se înţelege în ceea ce priveşte petrolul (pe 
care-l vor cu 66 lei marca!). Suntem în plină nesiguranţă în ceea ce 
priveşte războiul. Se continuă cu furie pe mare, dar pe uscat, se 
vede, nu se va dezlănţui până la primăvară, când, desigur, vine şi 
rândul nostru! Şi, nu mi-e groază atât de nemţi, ca de ruşi. Aceştia 
vor să sară asupra Basarabiei şi să ne bolşevizeze complet, pe noi şi 
întreaga Europă. Ei sunt acum, oarecumva, arbitrii Europei. Cum îi 
va ierta Dumnezeu lui Hitler păcatul de a fi dat drumul ruşilor?!... 

2 Decembrie. În 29 Noiembrie am fost la Timişoara, 
unde Roth îmi spunea că acum toţi evreii ţin cu noi. 

Episcopul a venit acasă de la Bucureşti. Spune că acolo se 
vorbeşte de trecerea dictaturii: Tătărăscu ar fi îmbiat pe Mihalache 
să intre în guvern chiar fără uniformă. Altfel, auzeam că Maniu ar 
fi făcut un nou memoriu, în care s-a declarat că, dacă e vorba, 
primeşte el şi uniforma. I l-a dat la Madgearu să-l prezinte 
Regelui, dar ministrul Palatului, Urdăreanu, ar fi zis să-l prezinte 
Mihalache. Astfel se aşteaptă ca Maniu să îşi ceară audienţă. 

Cauza schimbării guvernului este că Argetoianu,  ca 
prim-ministru (şi omul lui Dresdner Bank), şi Bujoiu1, ca titu-

                                                 
1 Ion Bujoiu (1894 – 1956), inginer minier, om politic, ministru în mai 
multe guverne începând cu guvernarea Tătărăscu din 1937 şi terminând cu 



 362

lar la Economia Naţională, erau dispuşi să facă pe placul Ger-
maniei: să dea petrolul cu 60 lei Marca! 

7 Decembrie. A trecut şi Sf. Nicolae cu bine. Am avut 
multe vizite şi am primit multe scrisori, între care de la doctorii 
Birău şi Sedan, ambii complăcându-se în rolul de gineri... 

8 Decembrie. Azi a venit Pius acasă, a fost trimis la 
Timişoara, la dispoziţia Inspectoratului Sanitar. Nu i-a mai 
ţinut două luni la instrucţie ca altădată! Lulu a sosit şi el cu 
bine acasă şi trebuie, peste câteva zile, să se prezinte la Cercul 
de Recrutare pentru a fi supravizitat. 

11 Decembrie. Pius a fost repartizat la spitalul din 
Moldova Nouă. Eu am fost cu episcopul la sfinţirea bisericii 
din Bouţarul de Sus, unde am fost primit foarte bine. 

Încă mai muncesc la expedierea Catehismelor. A trebuit 
o nouă ediţie la clasele I, II, IV, V, ar fi trebuit şi la VI, dar am 
renunţat. Mai nou Nunţiul relevă ideea că ele ar trebui să se 
găsească în casa fiecărui creştin, iar episcopul Rusu zice că ar 
trebui impuse în toate şcolile, neputându-se admite manuale 
paralele în învăţământul primar. 

14 Decembrie.  Ieri dimineaţă a plecat Pius la Moldova 
Nouă, peste Orşova, cu autobuzul. A fost norocul lui că a întâr-
ziat o zi: a asistat la tăierea porcului, ce nu mai văzuse de 10 
ani (cumpărat cu 31 de lei kg, de 147 kg). 

16 Decembrie. Lulu pare că reuşeşte să fie reformat de 
la armată. Mare noroc pentru noi! 

18 Decembrie. Episcopul  a venit de la Bucureşti, unde 
şi-a închiriat o casă de reşedinţă mitropolitană. Spune că lumea 
e îngrijorată acolo de un comunicat al Radio-ului Moscova, 
cum că după Finlanda urmăm noi. Germanii ne cer atâta grâu, 
atâta petrol şi grăsime, livrate în două luni, iar ei să ne plăteas-
că în nouă luni. Ar plăti, făcându-ne o linie Siegfrid spre Rusia!     

23 Decembrie. Azi a sosit la noi de sărbători Dr. Birău.  

                                                                                                        
cele din perioada dictaturii regale. Arestat de comunişti, a decedat în 
închisoarea de la Văcăreşti. 
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24 Decembrie. Azi a sosit Pius, iar spre seară prietenul 
lui, inginerul Coşocaru de la Mediaş. 

28 Decembrie. Am petrecut sărbătorile cu bine, fiind 
pentru prima oară, de zece ani încoace, toţi acasă şi având doi 
oaspeţi plăcuţi. Prima zi de Crăciun am fost la episcopul la fe-
licitare, a doua zi seara am fost la el la ceai. A treia zi, în 27 la 
amiază, a plecat Coşocariu, un tânăr foarte simpatic care con-
duce lucrările de construire a Fabricii de Zinc de la Copşa Mi-
că, proprietatea Societăţii „Industria Auriferă”. A fost coleg de 
Universitate cu Pius la Strasbourg.  

În tot timpul sărbătorilor, cu oricine am vorbit tot numai 
de război a fost vorba, în diferite combinaţii, felicitând mai ales 
pe finlandezi, care se poartă atât de vitejeşte. 

În 28 la amiază a fost la noi familia Ungur cu doamna şi 
domnişoara Danciu veniţi la ei. În 31 seara am fost noi la 
familia Ungur, unde tineretul şi-a petrecut bine toată noaptea. 
A fost şi familia Bîrlea. 

Noroc că de sărbători Mili s-a putut ridica din pat, unde 
a stat cu gripă în zilele de 13-22 Decembrie. A avut mult de 
lucru acasă, dar nu a ieşit nicăieri! 

Şi aşa a trecut un an, an greu pentru mine din cauza 
muncii cu Catehismele, dar şi plin de mulţumiri de pe urma 
succesului avut. A reuşit bine şi partea materială, iar cea 
morală e peste aşteptări. Mărit să fie Domnul! 

Lui Lici nu i-a adus nici o schimbare, dar lui Pius i-a adus 
revenirea în ţară, echivalarea şi începerea serviciului militar. Lui 
Lulu i-a adus frumosul succes cu misiunea în străinătate, iar lui 
Nica i-a adus orientarea sigură de viitor! Ce ne va aduce anul ce 
urmează? Vom vedea. În orice caz, el va fi unul dintre cei mai 
grei ani ai Istoriei! Să dea Dumnezeu să fim feriţi de rău! 
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Anul 1940 
 
 

1 Ianuarie. În numele domnului! Am început noul an 
în societate, la familia Ungur, zicând un „Tatăl Nostru” şi 
„Doamne ajută!”. 

Azi, 1 Ianuarie, după Liturghia pontificală am mers cu 
toţii la Episcopul, unde, în cadrele recepţiei oficiale, am ţinut 
discursul de felicitare.  

Tot azi a plecat Lulu la Bucureşti, cu simplonul de la 
amiază, care a întârziat 2 ore din cauza timpului de iarnă. Până a 
3-a zi de Crăciun, nu am avut zăpadă, cel mult ger sec. Atunci a 
început să ningă, a nins noaptea şi ziua următoare - şi s-a aşezat 
iarna asupra noastră! Cine ştie cum şi când se va sfârşi! 

9 Ianuarie. În 5 Ianuarie seara a sosit iarăşi la noi 
domnul Birău, fiind chemat la Divizie, în urma intervenţiei de a 
i se face o altă repartizare ca şi chirurg pe timp de mobilizare. 
A stat aici până azi. 

Boboteaza a fost frumoasă, cu soare şi Timişul complet 
îngheţat. În ziua de Sf. Ion am felicitat iarăşi pe episcopul, 
seara am fost la el la cină. Am stat lângă Generalul, în onoarea 
căruia am închinat.  

Episcopul mi-a dat „Psihologia sectelor religioase”, o 
carte trimisă cu dedicaţie de preotul Al. Scvoznicov1, 
misionarul eparhiei Chişinău. Acum 2-3 ani a fost la mine după 
izvoare, dar la literatură nici nu mă pomeneşte, cu toate că 
putea afla din cartea episcopului Comşa, că eu sunt cel dintâi 
care s-a ocupat de sectari la români. Se vede că a fost influenţat 
de Arhimamdritul Scriban2, care i-a scris prefaţa! 

                                                 
1 Alexandru Scvoznicov (1901 – 1962), preot profesor în Chişinău, stabilit 
la Bucureşti după 1944. 
2 Iuliu Scriban (1848 – 1949), ieromonah, arhimandrit, profesor de teologie, 
misionar. 
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Azi am fost la Timişoara, unde m-am interesat de mai 
multe chestiuni. Roth era la Budapesta, de unde mi-a trimis o 
ilustrată, semnată de foştii colegi de şcoală. 

În problema reformei militare a lui Lulu, a intervenit 
căpitanul Dămian de la comenduire, care a citit ordinul prin care 
au fost chemaţi la revizuire şi conform căruia trebuia să fie 
reformat. Totul în zadar: locotenent-colonelul Olariu nu a cedat. 
Am cerut şi o intervenţie mai înaltă şi am obţinut o „notă” prin 
care se confirmă cele de pe certificat! Aud că Olariu, numit 
„câinele roşu”, are o plăcere sadică de a face oamenilor neplăceri. 

11 Ianuarie. Azi am avut Consistor, la care s-a făcut 
numirea noului protopop la Arad. Colegul Marianescu a plecat 
într-un concediu mai îndelungat, ca să stea sub observaţie la 
sanator. 

13 Ianuarie. Azi a sosit Pius chemat să meargă la 
spitalul din Caransebeş! 

14 Ianuarie. Azi a plecat Nica la Bucureşti. 
18 Ianuarie. Ieri şi azi a nins din nou. Începe – adică 

continuă – iarna grea. 
Am început predicile pentru Octava numirii bisericilor! 

Am fost şi la Timişoara, unde am vorbit cu Rezidentul, ca să 
propună un episcop spre decorare, şi cu Ciupe, ca să ne dea 
parale la fondul pentru automobil. Eram curios ce îmi spune 
Otto de la Pesta, unde a fost zilele trecute şi de unde mi-a 
trimis o ilustrată, fiind la masă cu foştii prieteni de la şcoală. El 
spune: „Ungurii sunt nebuni. Când am ajuns acolo i-am 
întrebat: aţi venit cu paşaport? Sperăm să nu vă mai trebuiască 
înapoi!” O mulţime de unguri de la noi, între care mulţi preoţi, 
ar fi trecut în timpul din urmă, avizaţi că vine armata maghiară 
încoace (în realitate: pentru că erau implicaţi în complotul 
descoperit în toamnă la frontiera de Vest!), şi acum trăiesc 
acolo din caritatea publică. Unul i se plângea lui Otto (fost 
secretar la Partidului Maghiar la Timişoara) că, mergând să 
ceară post, a fost dat afară! A venit înapoi de ruşine. 
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Italia, de fapt, îi încurcă pe unguri. De ea depinde 
viitorul nostru război cu ungurii. Italia ar fi intermediara capita-
lismului americano-anglo-francez, să ajute penetraţia bolşevis-
mului rusesc şi german! ... (De fapt, din La Croix aflu că Italia 
a impus aşteptare ungurilor cu pretenţiile lor revizioniste faţă 
de România, pe care le sprijină şi promite a le reglementa la 
sfârşitul războiului!) 

25 Ianuarie. Azi am terminat predicile pentru unirea 
bisericilor. Am fost bolnav, răguşit din greu, dar am scos-o la 
capăt. Alaltăieri am fost la Timişoara şi i-am propus 
Rezidentului să ceară decorarea P.S. Sale Bălan. 

Deseară plec la Bucureşti. 
30 Ianuarie. Astă-dimineaţă am sosit de la Bucureşti, 

unde am cumpărat pentru jubileul episcopului un automobil „Ford 
luxe” cu 275.000. Am văzut pe Stancu Brădişteanu la Culte – 
care, ca şi alţii, a rămas uimit că episcopul încă nu are încă nici o 
decoraţie românească (are Legiunea de onoare!). Ministrul Nistor, 
cu care aveam ambii să vorbim, nu s-a arătat; am vorbit cu Gala 
Galaction, ministrul Tit Popovici, Nunţiu, Costea Nicolae la 
Casaţie,  Pop Valer etc. Am stat tot timpul la Lulu, care s-a îngrijit 
de toate, am fost cu el şi cu Nica la cinema şi la teatru.  

Pius a fost retrimis de la Caransebeş la Moldova Nouă, 
fiindcă la Caransebeş nu s-a adeverit epidemia, iar la Moldova 
directorul spitalului a fost concentrat.  

În luna aceasta am avut mult ger şi zăpadă. Mili e iarăşi 
gripată. 

6 Februarie. Aseară am sosit acasă de la Arad-Timi-
şoara. Am plecat în 2 seara la Arad, unde am făcut introducerea 
noului protopop: o frumoasă manifestaţie românească, la care 
am reuşit să adun notabilităţile oraşului. Venind spre casă, luni 
în 5, am avut la Timişoara şedinţa comitetului central al Astrei. 
Pe tren mi-am uitat brâul roşu frumos pe care-l aveam cu mine. 

La Casinoul din Lugoj a avut loc o frumoasă serbare 
franceză, la care a ţinut Lici o conferinţă despre Racine. 



 367

12 Februarie. Ieri am avut jubileul de 60 de ani al P.S. 
Bălan, care a reuşit bine şi, mulţumesc lui Dumnezeu, totul a 
mers cum a fost aranjat. Lici a scris în Acţiunea un frumos 
articol despre P.S. Sa 

14 Februarie. Lulu trebuie să se concentreze peste 30 
zile. Azi am vorbit cu el la telefon, am vorbit şi cu Pius la 
Moldova Nouă, unde e singur la spital. 

Începuse a se topi zăpada, s-a spart gheaţa pe Timiş şi 
de ieri ninge iarăşi din greu şi îngheaţă. Unde vom ajunge cu 
iarna aceasta? 

15 Februarie. Azi am fost cu episcopul Bălan la 
Timişoara, unde am întâmpinat pe Mitropolitul, care mergea la 
Roma cu episcopii Frenţiu şi Hossu. Am luat masa la Pacha. 
Sunt trimişi de guvernul român, să facă niţică propagandă 
printre cercurile catolice, fiindcă stăm rău de tot. Îmi scrie 
Voştinaru că propaganda maghiară a ajuns până acolo încât 
toată lumea crede că Ungaria e o ţară civilizată, catolică, noi o 
ţară balcanică, ortodoxă; că în Ardeal 80% sunt unguri şi că 
românii aşteaptă să fie alipiţi la „patria-mamă”. Barem de ar 
onora guvernul serviciul pe care îl face Biserica noastră. Am 
impresia, că nimic nu ne va salva decât unirea cu Roma! 

Chiar în acest spirit a fost ţinută nu demult o conferinţă 
a lui Iorga la Societatea ortodoxă a femeilor române din 
Bucureşti despre utilitatea legăturilor noastre cu papismul; iar 
în Curentul de alaltăieri, un preot ortodox publica un articol 
favorabil Unirii! 

20 Februarie. Ca o bombă a venit o scrisoare a lui Lulu şi 
Nica, în care ne destăinuiesc că Nica doreşte căsătorie cu Coşocaru! 
Dar au ajuns aşa de departe încât au fixat şi data logodnei şi a 
nunţii! Mili e consternată: ce va zice lumea? Eu văd greutatea nu-
mai în lichidarea cu Birău, altfel recunosc că erau caractere nepo-
trivite şi nu ar fi fost fericiţi! Tot ce a făcut Nica a fost să ne facă 
nouă pe plac, iar noi doream să o vedem orientându-se spre un 
punct fix, în loc de atâtea fluctuaţii ale cunoştinţelor studenţeşti! 
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Pius la telefon, fireşte, l-a susţinut pe Coşocaru cu 
multă convingere! 

28 Februarie. În urma alegerii lui S. Ionaş de canonic, 
am fost trimis de Episcopie la Bucureşti, să aranjez chestiunile 
legate de buget. Am fost la însuşi ministrul Nistor, dar nu am 
făcut multă ispravă. Am văzut pe Nica şi Lulu, iar scrisoarea pe 
care i-a trimis-o Nica lui Birău a fost suficientă ca el să nu mai 
insiste. Venind acasă, am găsit o scrisoare de la Coşocaru; am 
primit apoi una şi de la Birău, ultimul lui cuvânt. 

Luni, în 26 după-amiază, a fost Mili la Timişoara, a 
cumpărat covoare pentru Nica. 

Ieri, în 27, am fost cu episcopul la moşie, cu maşina. 
Azi am făcut pe Stoica1 vicar la Haţeg şi pe Raţiu2 la 

Timişoara.  
Îmi spune cineva din anturajul P.S. Sale că nu demult P.S. 

Sa a cerut din nou la Roma numirea mea de prelat; i s-a răspuns 
că îmi cunosc meritele, mă cunosc personal, dar, fiindcă fostul 
Papă a refuzat-o, cer să nu se mai insiste. Eu l-am rugat pe P.S. Sa 
încă din vară să revoce cererea, dar el s-a încăpăţânat! 

2 Martie. Când am fost la Bucureşti, mi-a spus Carada că 
anul trecut ierarhii ortodocşi au fost întrebaţi ce cred 1) despre nu-
mirea bisericilor creştine; 2) despre unirea cu Roma; 3) despre co-
municatio in sacris (cam aşa ceva, chiar dacă nu cu aceleaşi cuvin-
te). Actualul patriarh Nicodim ar fi răspuns la 1) bine, la 2) de dorit, 
la 3) nimic contra. Carada nu ştie de la cine a venit întrebarea, dar 
ştie răspunsurile de la călugărul care le-a bătut la maşină.  

Zilele acestea am primit de la M.Ar.Dan3 volumul de 
epigrame cu următoarea dedicaţie: 

Confraţi, mă jur pe Dumnezeu, 
Mă tem de pana lui Brînzeu... 

                                                 
1 Romulus Stoica 
2 Iuliu Raţiu 
3 M. Ar. Dan (1886 – 1965), inginer, temporar profesor la Institutul Politeh-
nic din Timişoara, inspector în Ministerul Finanţelor, epigramist. 
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De-aceea, fiindcă-s circumspect, 
I-ofer volumul cu respect. 
Ca revanşă, i-am trimis un exemplar din broşura „Ne 

piere neamul” cu dedicaţia: 
Ce să-i răspund eu lui M.Ar.Dan, 
Al epigramelor Titan? ... 
- Pericolul frate, nu este 
În epigrame, ci-n – neveste! 
Azi am primit de la Lulu o scrisoare foarte liniştitoare, 

în ceea ce priveşte chestia cu Birău. Nu era deloc figura imacu-
lată pe care mi-o închipuiam şi de care lega Mili atâtea spe-
ranţe. În felul cum s-a manifestat în clipele de despărţire, 
răspunzându-i lui Nica atât de necioplit, arată că nu era în el 
decât orgoliu. Bine că s-a terminat până nu era prea târziu! 

7 Martie. Alaltăieri am primit o ilustrată de la Roma, 
de la mitropolitul Nicolescu, semnată şi de Frenţiu. Scria între 
altele „În curând vei primi bucurie”. Apoi adaugă: „De vii la 
Roma, vino singur”. Chiar ne hotărâsem să nu vie Mili cu 
mine. 

Ieri a fost aici părintele Manu1 de la Nicula. Mi-a po-
vestit lucruri slabe de tot despre bătrânul Voştinaru, care pu-
nându-se la noi în pensie, a mers duhovnic la mănăstirea de 
maice de la Moreni. A fost dat afară din serviciu (i-a scris şi P. 
Barral Episcopului). 

12 Martie. Ieri dimineaţă am sosit de pe Valea Jiului, 
unde am mers joi, în 7 Martie la amiază. Am stat două zile la 
Vulcan, apoi am mers la Paroşeni, unde duminică a fost săr-
bătorit Ioniţă Pop ca protopop. Am fost şi pe la Lupeni, de 
acolo am plecat seara cu trenul încoace.  

Azi mi-a povestit preotul V. Puşcaşiu că pe ziua de 9 au 
fost chemaţi la Bucureşti legionarii, câte 5-6 din fiecare judeţ 
împreună cu cei din taberele de concentrare de la Vaslui şi 
Miercurea Ciuc. Ministrul de Interne, Ghelmegeanu, le-a 
                                                 
1 Leon Manu 
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propus o destindere, promiţăndu-le  că le dă reabilitare tuturor, 
eliberează pe cei internaţi (le-a şi dat drumul), face amnistie 
pentru cei condamnaţi, le dă serviciu celor concediaţi, le 
permite să-şi înhumeze în mod onorabil morţii etc., numai ei să 
se oblige că vor activa în Front, cei care mai fac politică, şi că 
vor aduce acasă pe cei fugiţi în Germania (terorişti ca Sima, 
fost profesor la Lugoj), ca nu cumva duşmanii ţării să se poată 
folosi de ei, constituind un guvern contra României. La aceasta 
nu se prea găseşte cine să se angajeze (să meargă în Germania), 
nici nu sunt siguri de încrederea ce trebuie să o aibă în guvern. 
Dar, în aceeaşi vreme, liberalii au făcut un memoriu la Rege, 
denunţând această încercare de destindere! 

Pius ne scrie de la Moldova că i-a mers bine până a fost 
singur la spital.  

Lulu e chemat iarăşi la supravizită.  
Mitropolitul mi-a adus de la Roma potirul pentru 

Sălcud. Primind de la părintele Tălmăcel broşurile „O vorbă la 
ureche”, i-am trimis „Ne piere neamul” cu dedicaţia: 

Părintelui Tălmăcel  
Care cu atâta zel 
Bate toaca la ureche 
Invocând morala veche 
Celor cuprinse de – streche! 
18 Martie. Miercuri, în 13 seara, a venit la noi 

Alexandru Coşocaru şi a plecat în aceeaşi seară. Am stabilit 
logodna pe duminică 24 crt.  

În 14 Martie am mers pentru misiuni la Parţa, unde am 
stat până duminică. Au reuşit foarte slab! 

26 Martie. Joi, în  21, a sosit Lulu la Lugoj pentru a fi 
revizuit la armată. Durere, cu toate că legasem cele mai 
frumoase nădejdi de comisia de revizuire, el a ajuns la rând 
printre ultimii, când doctorul care îl cunoştea mai bine nu mai 
era – şi-a lăsat numai părerea în scris – şi aşa Lulu nu a fost 
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reformat, ci îndrumat să meargă la spitalul Corpului 7 armată, 
când va fi chemat. Nu ştiu când vom scăpa de calvarul acesta.  

Hotărâsem logodna lui Nica pe 24, dar s-a amânat din 
cauză că Alexandru a trebuit să stea la fabrică pe 24-25, când 
au venit domnii lui de la Bucureşti.   

Episcopul a fost plecat la Bucureşti, unde în 20 a fost 
conferinţă episcopească. S-a discutat noul regulament al 
alegerii de mitropolit. S-a grăbit acasă şi aşa nu a aflat multe de 
la episcopii care au fost în Italia. Atâta doar că avem toate 
simpatiile şi că întreg poporul italian e cu francezii, nu cu 
germanii. Acelaşi lucru l-a aflat şi inginerul Micloşi de la 
Timişoara, de la inginerii din Milano, unde a fost el acum.  

Până a fost episcopul la Bucureşti, am avut posibilitatea 
de a vedea în arhiva prezidială dosarul cauzei cu numirea mea 
de prelat. Mi-am luat copii de pe cele 3 scrisori de la Congre-
gaţie. Am avut o mare satisfacţie, văzând atât insistenţele de-
puse de episcopul meu, cât şi aprecierile Congregaţiei. Şi asta 
îmi ajunge.  

Azi am fost cu Mili şi Nica la Timişoara; şi-au cumpă-
rat costume şi pălării şi am examinat-o pe Nica la doctorul 
Manheim, care a găsit-o perfect sănătoasă, numai cu ganglionii 
şi amigdalele cam mari; nu mi-a recomandat niciun tratament, 
decât să aibă grijă în caz de răceală, să prevină răul din timp.  

3 Aprilie. Duminică, în 31 martie, a fost logodna lui 
Nica. Ideea i-a venit aşa că în 29 Martie împlineşte 21 de ani şi 
ce ar fi dacă primul ei act de majorat ar fi logodna? Sâmbătă 
seara au sosit la Lugoj părinţii lui Sandu, fratele şi sora lui. Un 
alt frate a sosit (concentrat în Basarabia) abia duminică după-
amiază.   

A fost o serbare admirabilă, la care, har Domnului, 
toate au reuşit cât se poate de bine. Oaspeţi au fost: P.S. Bălan, 
care a făcut logodna (cu un mic discurs, fără patrafir), secre-
tarul Ştefan Bălan, Tufescu1 cu d-na, canonicii Ienea (cu d-na), 
                                                 
1 Patriciu Tufescu, preot. 
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şi Victor Deciu,  protopopul Stoica, V. Ungur cu Lenţu (doam-
na a fost dusă la mamă-sa bolnavă); a venit Pius (şi a adus peş-
te şi vin de la Moldova Nouă; Sandu a adus vin de la Mediaş), 
Lulu (deşi abia cu o săptămână în urmă fusese aici). Mireasa s-
a prezentat adorabil; a fost emulaţie de vinuri, s-a desfăcut şi 
şampanie. Mirele i-a adus cadou o brăţară de aur cu pietre şi un 
inel frumos; ea a dat mirelui un inel şi o butonieră de aur. 

Un mic incident: eu rugasem oaspeţii să vie la 12.30, au 
şi venit atunci, în primul rând episcopul. Mirilor nu le-am spus 
nimic, ştiind că ei vin acasă de la biserică. Când colo ei au luat-
o cu maşina la plimbare şi au venit abia către ora 13! 

Pe noi ne-a încântat întreaga familia Coşocaru, toţi fiind 
oameni simpatici. Au rămas aici până a doua zi, când dimineaţa 
au plecat bătrânii cu fata, după-amiază au plecat băieţii. În aceeaşi 
zi a plecat şi Lulu, rămânând Pius până în ziua următoare. 

13 Aprilie. Pe 10 Aprilie a fost dezbatere la Casaţie în 
cauza Cibului, la care trebuia să iau parte. În legătură cu 
aceasta aveam să fac şi noile carnete ale preoţilor. M-am folosit 
de această călătorie, pentru a o combina cu una la Cluj, Blaj (în 
vederea unei decontări a catehismelor cu librăriile de acolo), şi 
la Sibiu (să mă informez în privinţa spitalului militar de acolo, 
pentru Lulu, care va merge la revizuire).  

Plecat-am deci vineri, în 5 Aprilie la amiază, seara am 
fost la Cluj, dimineaţa am isprăvit acolo cu librăria. Am fost şi 
pe la Silviu Popa: ce a ajuns bietul om? O ruină totală, trupeşte 
(din cauza tensiunei de peste 300) şi sufleteşte (din cauza 
neînţelegerilor familiale!). 

Cu Dr. Cosma Avram am vorbit mai multe; el mi-a 
spus de succesul episcopilor la Roma: cum s-au fotografiat 
alături de Papa, pe podium (ceea ce nu fac nici Cardinalii); cum 
ţine Papa la România şi la ministrul Comnen, la care l-a trimis 
pe Myron Taylor, secretarul lui Roosevelt, când i-a cerut un 
informator asupra situaţiei din Europa; cum are Agârbiceanu 
un venit lunar de 150.000! 
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Sâmbătă la amiază am plecat din Lugoj şi după-amiază 
am sosit la Blaj, m-a primit la gară Ziurel. Am fost găzduit la 
Mitropolitul, care a fost foarte drăguţ, mi-a povestit multe de la 
Roma. Obţinându-se reşedinţă la Bucureşti, se va forma un 
consiliu, la care va cere membri şi din diecezele sufragane. Pe 
Georgescu ştie că îl lasă Frenţiu fiind între ei relaţiile încor-
date. S-a gândit şi la mine – i-a spus şi Cardinalul –, dar nu ştiu 
ce va zice episcopul Bălan, fiindcă fără mine nu ştiu cum va 
administra dieceza. Voi primi prelatura, a aprobat-o noul Papă. 
Cardinalul ar fi spus: „Acest Brînzeu munceşte cât un vlădică, 
iar doamna lui cât o vlădiceasă.”  

Atât la Blaj, cât şi la Cluj, am aranjat foarte mulţumitor 
chestia cu banii ce îmi datorau pentru cărţi.  

Duminică, în 7 Aprilie dimineaţa, când ne-am trezit din 
somn la Blaj ningea ca iarna. Şi aşa a nins în tot Ardealul. Am 
plecat pe ninsoare din Blaj, poposind câteva ore la Copşa Mică 
– Mediaş; aici m-a adus Sandu şi am luat masa; apoi am mers 
la Sibiu, unde am vizitat pe doctorul Florea şi cu trenul de 
seară am plecat, tot peste Copşa, la Bucureşti. Ninsese atât de 
mult încât la Braşov – unde maşinile erau împotmolite pe 
stradă – voiau să ne dezlege vagonul de la garnitură, temându-
se că nu ne va putea duce până la Predeal. Am găsit zăpadă şi 
la Bucureşti, dar a trecut într-o zi.  

La Bucureşti am stat de luni dimineaţa până vineri. N-
am nimic de însemnat, doar ce mi-a povestit Pâclişanu despre 
cât de prost stă Frenţiu în chestiunea Patrimoniului Sacru.  

14 Aprilie. Azi am instalat pe noul paroh I şi protopop 
al Lugojului, Dr. Suciu, numit în lipsa altor reverenţi mai 
potriviţi. A fost numit de tânăr, ca şi Ştefan Bălan la Deva, dar 
cu gândul să avem cât de curând celibi canonicabili.  

25 Aprilie. Aseară am venit din Iugoslavia, unde am 
făcut misiuni la parohiile noastre de acolo: Iankovmost1 şi 

                                                 
1 Iancahida, parohie aflată înainte de Unire în plasa Becicherecul Mare, 
protopopiatul Torontalului. 
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Markovac1. Am umblat bine, dar am găsit credincioşii – de ast-
fel slabi creştini – în stare dezolantă din cauză că nu au preoţi 
români. Pe de altă parte, acolo toată lumea se aşteaptă la ocu-
paţie din partea Italiei, începând cu croaţii şi până la românii 
noştri, care cred în reînvierea imperiului lui Traian. Cu autori-
tăţile sârbe n-am avut nici o neplăcere, dar controlul era mai 
riguros de câteva zile, din cauza invaziei germane.  

5 Mai. Am petrecut bine Paştele, fiind toţi împreună, în 
afară de Lulu, care s-a dus la Odorhei. Sâmbătă după-amiază a 
sosit Pius, seara Sandu. Luni la amiază, mama, Nica şi Sandu au 
plecat la Corbu şi de acolo la Odorhei. Am rămas eu cu Lici. Joi 
dimineaţa a plecat şi Pius. În aceeaşi zi ne-a venit noua servitoare, 
Ana Keller. 

Ieri am aflat, ca o bombă, că a apărut în Osservatore 
Romano numirea P.S. Aftene2 ca arhiereu – vicar la Blaj.  

Retragerea trupelor aliate de la Nordheim în Norvegia 
ne cauzează multă îngrijorare. 

6 Mai. Azi la amiază am primit o telegramă de la Odor-
hei: „Plecăm Bucureşti cumpărături nunta Iunie trimite zece 
mii. Mili”. Am trimis banii.  

8 Mai. Aseară a sosit părintele Dăian, venind din Alba-
nia, şi azi la amiază a plecat mai departe spre Bucureşti. Mi-a 
povestit câte toate de pe unde a umblat. Auzind despre curentul 
de Unire cu Roma a bisericii ortodoxe române, mitropolitul Al-
baniei a cerut relaţii, dorind să procedeze la fel. Dar Patriarhia 
de la Bucureşti nu le-a răspuns nimic. În schimb, reprezentanţii 
Iugoslaviei şi ai Greciei, din ură pentru simpatia bisericii alba-
neze faţă de Roma, nu mai pun piciorul în Albania. 

                                                 
1 Marcovăţ, parohie aflată înainte de Unire în protopopiatul Oraviţa. 
2 Aftenie Vasile (1899-1950), canonic la Blaj, profesor şi rector al Academiei 
teologice, protopop de Bucureşti, din 1940 vicar arhiereu la Blaj, episcop 
auxiliar. Arestat de comunişti, a avut domiciliu forţat la Mănăstirea Căldăruşani, 
unde l-a întâlnit şi pe canonicul Nicolae Brânzeu. În anul 1949 a fost dus la 
Bucureşti şi închis la Văcăreşti, unde a decedat în 1950 în urma torturilor. 
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9 Mai. Azi dimineaţă a sosit Ioniţă cu Tensi, în drumul 
lor spre Voiteni, unde se căsătoreşte Liviu Todoran, numit 
notar la Toader cu ajutorul meu. 

Părintele Augustin, în drum spre Prislop, mi-a spus că nu 
sunt prea însufleţiţi la Blaj de numirea lui Aftene ca arhiereu. Se 
vede şi din notiţa cu care a fost însoţită ştirea în „Unirea”.  

20 Mai. Episcopul a fost la Prislop. Prefectul de Hune-
doara i-a spus că prin telegramă cifrată i s-a interzis să se publice 
ceva despre motivele demisiei mitropolitului Puiu de la Cernăuţi1.  

Despre schimbarea guvernului era vorba că i s-ar fi căutat o 
concentrare mai largă (Mihalache, gardiştii) şi nu au reuşit. Gar-
diştii ar fi spus că ei nu participă decât la un guvern prezidat de 
Maniu (?). Alţii spun că ar fi fost făcută remanierea numai pentru a 
da afară doi miniştrii germanofili (Micescu, Nistor?). Clopoţel2 i-ar 
fi spus episcopului că e pe cale să fie şi Maniu consilier regal. 
Mihalache3 a ajuns aşa pentru că, rugat de doamna Madgearu, s-a 
dus la ministrul Curţii, Urdărescu, cerând să fie eliberat Madgearu 
pe motiv de boală. Ministrul i-a spus: „Maiestatea Sa Regele vă 
primeşte acum!” Şi, în ciuda opoziţiei lui, l-a împins înăuntru. 
Regele i-a spus că e numit consilier regal. El i-a cerut voie să se 
înţeleagă cu Maniu şi a primit 2 zile.  

Joi, în 16 mai, ne-a spus Ienea la biserică că situaţia e 
serioasă. Fiul său şi-a trimis soţia acasă de la Satu Mare, unde 
ungurii au mobilizat. Pe de altă parte am constatat că intrarea în 

                                                 
1 Visarion Puiu (1879 -1964), ieromonah, arhimandrit, episcop consecutiv al 
Argeşului şi Hotinului, din 1935 mitropolit al Bucovinei, silit să se pensio-
neze în 1940. Aflat la Viena pe data de 23 august 1944 nu s-a mai întors în 
ţară, unde a fost condamnat la moarte. S-a stabilit la Paris unde a înfiinţat 
prima Episcopie ortodoxă din Occident. 
2 Ion Clopoţel (1892 – 1986), publicist şi memorialist. Redactor la numeroa-
se reviste din Ardeal şi Banat. Simpatizant al stângii, după 1944 a avut cali-
tatea de director în Ministerul Muncii şi ulterior cea de director al Biblio-
tecii Centrale Universitare din Bucureşti. 
3 Este vorba de audienţa lui Mihalache la rege din data de 15 aprile 1940 şi 
numirea sa ca şi consilier regal în 17 aprilie. 
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acţiune a Italiei nu e atât de iminentă; ea probabil va intra când 
va ataca Franţa. În 17 am fost la Timişoara, am trecut şi pe la 
Roth, se pregătea la Budapesta pentru o operaţie. Venise şi 
Groza. Acesta s-a luat după mine, căutând să mă convingă că 
acum e sfârşitul ordinii sociale vechi, urmează comunismul: 
Germania şi Italia, fatal, s-au întâlnit cu Stalin! 

În 18 mai a murit canonicul Marianescu. Era de mult 
bolnav, totuşi nu a lăsat nici o rânduială între lucrurile şi actele 
lui, pentru cazul în care ar fi murit. L-au înmormântat sâmbătă 
la ora 18 seara, pe o ploaie urâtă. I-au rămas doi fraţi sănătoşi, 
iar trei şi o soră sunt în casele de nebuni! Vai de lume! 

În 19 am fost la Reşiţa să cunun pe fata lui Mäxer. Am 
făcut-o cu asistenţă pasivă, încăpăţânându-se mama mirelui ca 
să se cunune la ortodocşi! A fost Sandu la noi, am mai discutat 
despre nuntă. 

22 Mai. Cu groază am luat cunoştinţă ieri de dezastrul 
armatelor aliate în Franţa şi Belgia! Italia pândeşte şi ea! Îmi 
spunea Jakabfy că, în caz de învingere a germanilor, ne vor 
îngloba într-o Ungarie suzerană Germaniei. 

În 21 am fost cu episcopul în vizită canonică la Nevrin-
cea şi Valea Lungă. La propunerea fratelui Deciu, episcopul 
mi-a oferit postul de vicar general. Dar l-am declinat.  

Mili cu Nica au fost azi la Timişoara pentru cumpărături.  
25 Mai. Azi am fost cu Deciu, Ienea, Ionaş şi Suciu la 

Buziaş. Astă seară au sosit la noi Sandu şi Puiu Sârbu, acesta 
din urmă să asculte conferinţa lui Lici la teatru despre 
Beethoven.  

De la Groza, după despărţirea bruscă din 17 crt., am 
primit o scrisoare prin care caută, cu calm, să-mi arate teza lui: 
cum asistăm la noua transformare socială a lumii. I-am răspuns 
printr-o scrisoare mai lungă.  

28 Mai. Duminică după-amiază am plecat la Blaj 
pentru a asista la şedinţa comisiei liturgice, convocată de 
Macoveiu pe 27. La această şedinţă s-au luat hotărâri cu privire 
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la terminarea Euhologiului, la o carte de Te Deumuri şi la pre-
gătirea noii ediţii a Liturghierului.  

Am luat masa la mitropolitul şi am plecat în 28 la 
14.15, sosind seara la 19.25. De la Mitropolit am aflat că 
ultima schimbare de guvern s-ar fi făcut şi pentru următoarele 
motive: să scape de Micescu de la Justiţie, care nu voia să fie 
mai indulgent faţă de Auschnitt, cu toate insistenţele prietenilor 
englezi; să se ducă şi Nistor, de la Culte, după ce s-a dus 
Mitropolitul Visarion Puiu. 

Relativ la război, acelaşi Mitropolit îmi spunea că a 
auzit de la un om al lui Maniu că Rusia ar fi declarat Italiei că 
dacă aceasta atacă Iugoslavia, ea va ataca Ungaria.  

În sfârşit s-a făcut numirea lui Aftene de episcop 
auxiliar, cum a insistat Roma demult, dar Mitropolitul a tot 
amânat ca nefiind de urgenţă; la urmă Roma i-a spus: „S-au 
prăbuşit Polonia şi alte ţări; nu ştii ce vine, nu crezi că ar fi 
timpul să numiţi un episcop auxiliar?” Aşa s-au făcut propune-
rile (Ştefan Bălan spune că ar fi auzit tot de la Mitropolitul că 
ar fi fost trei candidaţi) şi a urmat numirea lui Aftene.  

Azi am primit cu multă emoţie ştirea despre depunerea 
armelor din partea Regelui Belgiei. Tot azi ne telefonează Pius 
că au fost chemaţi pe 1 Iunie la instrucţie la Bucureşti.  

29 Mai. Azi a fost pe aici inginerul Dorda. Spune că a 
văzut un tren cu camioane militare de fabricaţie maghiară, 
mergând spre Orşova. Asta ar fi o indicaţie să nu ne temem de 
Ungaria dacă ea ne dă material de război.  

La Blaj mitropolitul mi-a spus să-l rog pe P.S. Bălan să 
meargă la consacrarea lui Aftene pe 23 Iunie. Astă-seară, prin 
telegramă fulger, mitropolitul îl invită pe Bălan la consacrare 
pentru joi în urma unui ordin de sus! Se vede totuşi că ne 
ameninţă ceva! Cum să facem cu nunta lui Nica? 

1 Iunie. Astă seară a trecut pe aici Lulu de la Belgrad 
spre Bucureşti. A fost chemat telegrafic, fiindcă a venit dele-
gaţia turcă.  
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10 Iunie. Duminică, în 8 iunie,  a fost instalat vicarul 
Iuliu Raţiu la Timişoara.  

La Otto am aranjat un schimb, ca să fac parale pentru 
nunta lui Nica. 

În 4 a plecat Mili cu Nica la Mediaş, în 5 am mers cu 
Sandu la Târgu Mureş, unde am cumpărat mobilă de la Székely 
şi Réti: dormitor şi birou cu 168.511, rămânând să comandăm 
şi sufrageria cu 80.000, aşa că totul va costa un sfert de milion. 

La Timişoara mi-a spus Otto că intrarea noastră în răz-
boi depinde de cum îi va porunci Hitler lui Mussolini să intre în 
război şi cum se va complica situaţia după aceea. Acum două 
săptămâni, Hitler şi Mussolini au dat voie ungurilor să ocupe 
Slovacia. Tisso (deşi preot), l-a anunţat pe consulul rus din 
Bratislava şi acesta a telefonat consulului maghiar de acolo că 
guvernul lui nu ar vedea cu ochi buni acest lucru. La fel va 
proteja Rusia şi pe sârbi. Asta e întrucâtva spre norocul nostru.  

Ne pregătim din greu de nunta lui Nica! 
25 Iunie. A trecut o săptămână de la nunta lui Nica. 

Ziua de 16 Iunie (prima zi de Rusalii) 1940 rămâne ca un vis 
frumos în amintirea noastră! După multă trudă cu pregătirea, 
am avut mulţumirea unei frumoase reuşite! De fapt nu pot 
descrie aici cât de mult a trebuit să alerg până am reuşit să a-
vem toate: vinul (pe care mi l-a trimis Camil, gratis, Dumnezeu 
să-l ţină!), peştele (cu care ne-a păcălit omul lui Pius de la Co-
ronini!), maşinile (pe care, în afară de un taxi, mi le-au pus la 
dispoziţie prieteni şi cunoscuţi), aranjamentul cu „Dacia” –  
toate acestea ne-au costat multe alergături şi frământări! 

Dar a fost o nuntă ca în poveşti! Mai ales biserica a fost 
frumos decorată şi iluminată, cu ceremonia prezidată de Exce-
lenţa Sa Episcopul. Nu numai biserica a fost ticsită de lume, ci 
şi piaţa, iar de acasă până la biserică, toate ferestrele au fost 
pline cu spectatori. E ceva ce nu vom uita niciodată. Mi se 
spunea că tot Lugojul a fost pe afară! 
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Masa şi petrecerea au reuşit şi ele foarte bine, deşi la 
masă serviciul a fost cam greoi. Fotografiile luate vor eterniza 
frumoasele momente! 

Am avut mai puţini oaspeţi din afară decât se putea, dar 
concentrările şi alte împrejurări nu au permis tuturor să vină. 
Deosebit de bine văzut a fost Camil cu Bety, fiica lui adoptivă, 
părintele Dăian, care a evocat cu fostul nostru naş momentele 
de la nunta noastră. Lulu şi Pius au sosit abia în ziua nunţii, 
călătorind toată noaptea; sâmbătă seara au sosit cuscrul 
Coşocaru şi naşii. La masă au vorbit: P.S. Sa Păr. Dăian, Ienea, 
Deciu, Iuliu Maior, Ionaş, V. Ungur, Ştefan Bălan. A doua zi 
au plecat cuscrii, naşii, Pius, Lulu şi tinerii miri (la Băile 
Herculane, de acolo la Constanţa); marţi Camil cu Bety; 
miercuri a plecat naşul, urmând să merg şi eu la Cluj.  

În 20 Iunie am avut la Cluj o consfătuire a delegaţilor 
tuturor capitlurilor. A fost discutată chestiunea pensionării 
canonicilor (pe care o sesizasem eu demult, dar nu s-au trezit 
decât când a început să-i doară pe cei de la Oradea!) şi chestia 
încadrării canonicilor la noile salarii; în această din urmă cauză 
am invitat la sfatul nostru şi pe asesorii ortodocşi. 

În 22 am fost la Timişoara, unde fusese şi episcopul 
chemat la o şedinţă a parlamentarilor. Fusese chiar în preseară 
promulgată desfiinţarea „Frontului Renaşterii Naţionale” şi 
crearea „Partidului Naţiunii”: aceasta cu scopul de a aduna 
laolaltă pe aceia care nu aderaseră la front, în special pe foştii 
legionari. Horia Sima1 a fost primit în audienţă şi a dat apel 
către foştii camarazi să se înscrie, Horia Sima, care nu s-a 
afirmat decât ca şeful teroriştilor. Altădată, dacă îl prindeau, 
                                                 
1 Horia Sima (1906 – 1993), profesor de limba română, inclusiv la Lice-
ul”Coriolan Brediceanu” din Lugoj. Preşedinte al „Gărzii de Fier” şi co-
mandant al mişcării legionare. Vicepreşedintele guvernului naţional legio-
nar condus de Ion Antonescu. Conducător al rebeliunii legionare din luna 
ianuarie 1941 şi iniţiator al pogromului de la Bucureşti din aceeaşi lună. 
După rebeliune a plecat din ţară şi ulterior a devenit şeful legionarilor din 
exil, stabiliţi în Spania.  
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era împuşcat, azi – ce să-i faci? Aşa e politica! Barem de nu ar 
fi târziu! 

La Timişoara am căutat să aduc pe prefectul ori pe 
cineva de la Ţinut, la sfinţirea capelei din Buziaş, ce s-a făcut 
duminică, în 23 crt. Ştiam că nici prim-pretorul nu o să vină. Ei 
bine, s-a făcut şi fără autorităţile civile şi a reuşit foarte bine! În 
aceeaşi zi, după-amiază, am fost cu P.S. Sa la Silagiu, iar în 
ziua următoare la Scăiuş Hranovici! 

Zilele acestea a capitulat Franţa! Ce durere să vezi 
nobila naţiune franceză astfel umilită! E blestemul 
francmasoneriei asupra ei: tembelismul ei la pregătirea 
războiului. Părintele Dăian îmi prezintă chestiunea ca o 
revenire la un curent naţionalist, regenerator, în acord cu 
Germania şi cu mediaţiunea Spaniei! Să dea Dumnezeu, dar ce 
încredere poţi avea în aceia care au lăsat Rusia să-şi facă 
mendrele! Iată că a pus gheara pe statele baltice! Unii cred că 
Franţa totuşi nu ar fi trebuit să capituleze.  

28 Iunie. Ieri după-amiază, ca un trăsnet, a venit prin 
Radio Budapesta, ultimatumul Rusiei în cauza Basarabiei! Iată 
unde ne-a dus cel ce a început războiul cu ajutorul unui pact de 
neagresiune! Şi ţara noastră nu poate face nimic. De jos ne 
pândesc bulgarii, dincoace ungurii. Doar că ungurii urmează să 
dea acelaşi plocon: li se va cere – sunt sigur – să cedeze Rusiei 
Ucraina subcarpatică! Ce bine ar fi să dea acum mâna românii 
cu ungurii, să înceapă o luptă comună! Sărmana Basarabie! 
Sărmana Românie Mare: începe să se realizeze visul sinistru al 
bătrânului preot Pintea din 1920: că „Neunirea – ortodoxia,/ 
Lăcomia – boieria,/ Hoţia –  fudulia/ Şi cu sora lor prostia, / 
Vor distruge România” (Vezi Sionul Românesc, nr. 6-8, unde 
am publicat aceste rânduri, ştergând cuvântul „ortodoxie”, ca 
să nu supăr. Dar adevăratul text, pe care mi-l dăduse părintele 
Pintea, era acesta!) 

3 Iulie. Azi după-amiază am sosit de la Vulcan. Dumini-
că, în 30 Iunie, trebuia să-l înmormântez pe protopopul Ioan Ţiu-
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cu, dar mi-a telefonat Danciu de la Haţeg că a murit protopopul 
Zugrav şi P.S. Sa m-a delegat pe mine să-l înmormântez.  

Am plecat duminică după-amiază din Lugoj, la Simeria 
am avut două ore la dispoziţie şi l-am vizitat pe credinciosul 
nostru Hidag, cu care am fost prin comună, am văzut locul 
cumpărat pentru biserică şi clopotniţa pe care şi-au făcut-o. 
Noaptea am sosit la Vulcan.  

A doua zi după-amiază am mers la Lupeni şi am făcut în-
mormântarea. A luat parte toată preoţimea şi multă lume din Lu-
peni şi din jur. N. Zugrav a fost foarte respectat. Din păcate nu a lă-
sat nimic pentru biserică, toată averea lui, câştigată în cariera sa 
preoţească, rămâne la rudele soţiei, toţi neuniţi. Am dormit la Ioniţă 
în Paroşeni, ieri am fost iarăşi la Lupeni, am luat proces verbal de 
predare, am mâncat la Paroşeni, iar seara am venit la Vulcan.  

La Lupeni m-au asaltat mulţi – cu tot felul de chestiuni. 
Dar mai importantă a fost delegaţia comitetului parohial de 
acolo, care mi-a cerut să nu se mute protopopiatul şi să fie 
numit protopop Ioniţă Pop. Să vedem cum va avea noroc.  

În timp ce eram acolo, m-a căutat la telefon fratele Otto 
din Timişoara, căruia îi dădusem să-mi vândă ceva. M-am 
înţeles asupra preţului, iar el m-a rugat ca la reîntoarcere să trec 
pe la Deva să-l văd pe Petru ca să-i duc ştiri de la el.  

Aşa astă dimineaţă am plecat la 5.24 din Vulcan, ca să 
am două ore de stat în Deva. La Băcia s-a suit la noi în tren Pe-
tru şi am mers împreună. L-am mai întâlnit la Deva şi pe Hansi 
Harth, împreună cu alţii. Petru ne-a povestit câte toate, între al-
tele cum a fost el chiar zilele acestea – în 30 Iunie – la Debreţin 
(primind paşaport dat pe răspunderea personală a domnului 
ministru de Interne) în cauza cumpărării hotelului „New York” 
din Cluj de la Episcopia reformată de acolo. (În aceeaşi cauză a 
fost acum două săptămâni la Budapesta). Ne spunea ce senzaţie 
a făcut trecerea frontierei din partea lui chiar acum.  

Ne-a vorbit multe despre cele politice şi pe cât am 
înţeles eu din vorbele lui Rusia ne-a luat Basarabia şi Bucovina 
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ca răspuns la crearea regimului hitlerist de la noi, cu luarea în 
guvern a Gărzii de Fier. Că dacă s-ar crea un guvern democra-
tic la noi, Rusia ne-ar retroceda acele teritorii; că a fost la el Io-
nel Pop şi se lucrează pentru constituirea unui guvern în frunte 
cu Maniu; dacă nu o facem noi acum, o va face Rusia, care nu 
se opreşte la noile frontiere, ci va provoca tulburări şi va pă-
trunde tot mai mult în ţară; că Germania e imposibil să-i învin-
gă pe englezi şi aşa în ea nu putem spera, de aceea să ne dăm 
pe lângă Rusia; el, Petru, cu acest guvern, ar face colectivi-
zarea, unirea cu Roma şi un nou Concordat. Cultele sunt, de 
altfel, în seama lui Constantinescu-Iaşi, care azi e la Chişinău.  

4 Iulie. Episcopul a venit de la Bucureşti şi ne poves-
teşte ce jalnică a fost şedinţa parlamentului în care s-a făcut 
darea de seamă despre pierderea Basarabiei.  

Tot el spune că de fapt au fost incidente la frontiera 
ungară: românii i-au lăsat să pătrundă pe teritoriul nostru, apoi 
s-au pus pe ei. Au rămas 70 (sau 149) morţi, pe care românii nu 
i-au lăsat să-i treacă dincolo. Germanii anchetează. Totuşi 
ungurii dezmint şi au obraz să reproducă înjurături la adresa 
noastră din ziarele străine! 

O telegramă de bucurie anunţă că Pius a dat libera practică, 
iar Lulu a primit delegaţia şi a semnat în locul şefului de serviciu! 

6 Iulie. Aseară au sosit Sandu şi Nica. 
9 Iulie. Sandu a plecat alaltăieri, Nica a rămas până 

poimâine. Ieri am mers cu ea şi cu Mili la Timişoara să-şi cum-
pere perdele, iar eu să isprăvesc cu împrumutul la asigurări şi 
să-l văd pe Otto.  

Acesta mi-a arătat telegrama cu care fusese chemat la 
Timişoara într-un moment (29 Iunie), când ţara era pe punctul 
de a avea un guvern de stânga sub preşedinţia lui Maniu (cf. 
cele spuse mai sus de Groza); măsura de drasticitate asiatică 
luată de ruşi faţă de noi a fost un răspuns la ţinuta lui Gigurtu1, 

                                                 
1 Ion Gigurtu (1886 – 1959), inginer şi om politic, de mai multe ori ministru 
în guvernele prezidate de Goga (1937 – 1938)  şi Tătărăscu (1939 -1940). 
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care timp de zece zile nu l-a primit pe noul ministru al 
Sovietelor să depună actele de acreditare. Dar gardiştii l-au 
terorizat pe Vodă, ameninţând cu împuşcarea. Ne-am ataşat la 
politica Axei, fără ca Hitler să se fi pronunţat în vreun chip. 
Mai întâi i-am oferit asistenţă mutuală (pactul armelor), la care 
Hitler a râs, luând-o drept o aroganţă. S-a spus să cerem 
eventual o protecţie oarecare. Dar încă nu se ştie cum ne va fi 
acordată. Am denunţat deci garanţiile engleze, fără a le avea pe 
acelea ale Germaniei. 

Totul depinde de cum s-a înţeles dinainte Hitler cu 
Stalin. Se poate ca ruşii să vină până la Carpaţi. Se vorbeşte că 
din Banat şi Bacica Hitler va face un protectorat german, supus 
direct Germaniei. Transilvania o va da probabil Ungariei, iar 
întreaga Ungarie o va lua sub mâna sa. Acum se decide asta 
probabil la Berlin, fiind acolo Ciano şi Csáky. Ne aşteaptă sur-
prize neînchipuite! Bietul Otto e consternat de tot, fiindcă de 
evrei oricum va fi rău. 

Ieri la Lugoj l-am întâlnit pe preotul Virgil Puşcaşu din 
Ohaba. Din cuvintele lui am înţeles că ei nu ar fi chiar 
mulţumiţi, fiindcă în noul guvern sunt mai mulţi goghişti decât 
gardişti. Şi azi vine ştirea că Horia Sima a şi demisionat din 
guvern, pare-mi-se cu încă doi legionari. Care o fi cauza? Sau 
vor un guvern pur legionar sau nu pot realiza aşteptările legate 
de Berlin! 

Radio Berlin ar fi dezminţit că Regele Carol al nostru ar 
avea intenţia să demisioneze. Dar Vlădicu a auzit că Maniu l-ar 
fi făcut atent pe Vodă că nu mai poate face faţă situaţiei. De 
fapt, ar fi greu în conjunctura actuală. Şi îmi spune azi Dr. 
Vasile că ruşii ne-ar fi retrocedat Storojineţul şi ar fi vorba şi 
de retrocedarea Cernăuţilor. Pe de altă parte, în Basarabia s-au 
constituit deja Soviete în tot locul; fostul deputat Mâţă e azi 
primarul Chişinăului! 

                                                                                                        
Ultimul prim-ministru din perioada dictaturii regale (iulie – septembrie 
1940). 
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Se zice că cu câteva zile înainte de demersul rusesc, In-
culeţ l-ar fi făcut atent pe Tătărăscu că în Basarabia se pregă-
teşte ceva. L-au numit ministru, dar el nu a primit (de aceea a 
trebuit rectificat Monitorul Oficial, spunând că a fost o greşeală 
de tipar!). 

La consiliul de coroană, în care s-a discutat ultimatul 
Rusiei, 18 au fost pentru pace, 16 pentru război: printre aceştia 
din urmă Regele şi Iorga. Numai aşa au învins pacifiştii, că ge-
neralii au arătat imposibilitatea de a rezista mai mult de 3 luni, 
din cauză că ne lipsesc cadrele. Atunci Iorga a lovit în masă şi 
a întrebat: „Unde sunt banii cei mulţi daţi pentru armată?”  

13 Iulie. Ieri a plecat Nica, după ce şi-a expediat lăzile 
cu camionul. Alaltăieri seara, stând de vorbă împreună, mamă-
sa i-a spus: „Te duci, Nică…” Atunci ea a început să plângă şi 
a plâns mult… Ce să fi fost plânsul acesta? Grija de viitor… Ce 
neputincioşi stăm în faţa lui! Doamne, dă-i acestui suflet gingaş 
şi nobil, cum puţine se vor găsi pe pământ, toate darurile tale! 

Ungurii au venit de la München plouaţi! E o mare satis-
facţie pentru noi, în mijlocul atâtor rele. Ei doreau să intre deja 
în Ardeal, dar lui Hitler nu-i arde de ei, mai ales că şi germanii 
de aici au declarat că nu vor să se retrocedeze la Ungaria. Lui 
Hitler îi trebuie furniturile de la noi. Comunicatele ziarelor 
spun că motive politice şi economice nu admit să se tulbure pa-
cea cu Balcanii. Dar soldaţii noştri, plictisiţi de atâta vreme de 
când stau sub arme, cer să fie duşi odată împotriva ungurilor! 

14 Iulie. Venind de la Bucureşti, directorul Petcon spune 
că miercuri, în 10 crt. (pe timpul conferinţei de la München), a 
fost mare agitaţie la Bucureşti. Regele a propus Uniţilor să tratăm 
cu ungurii, să le dăm ceva. Atunci a demisionat Horia Sima, 
spunând că el nu semnează un act care cedează din teritoriul ţării. 
Frumos! Dar preotul Turcu din Clopodia (unde a fost prins Sima 
când a revenit în ţară clandestin, peste Iugoslavia) îmi povesteşte 
că i-ar fi spus: „România va fi îmbucătăţită!” Tot Turcu îmi spune 
că sârbii râd de noi: ne schimbăm politica ca ţiganul corturile. 
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Sârbii ne asigură că Rusia va ocupa Dardanelele şi partea 
subcarpatică. Eu văd că ne înghite panslavismul! 

19 Iulie. Azi am fost la Buziaş în cauza caselor 
Fundaţiei T. Crişan.  

22 Iulie. Sâmbătă, în 20 Iulie dimineaţa, a sosit Pius, 
venind pe 2 zile de la Bucureşti. Lulu a luat vacanţă şi a mers 
la Paroşeni. Duminică, în 21, Pius a plecat înapoi.  

Tot sâmbătă, în 20, a fost consacrarea episcopului 
auxiliar de Oradea, Ioan Suciu. Episcopul nostru a mers, 
Capitlul nu a fost invitat. La consacrarea sa, noul episcop a 
vorbit admirabil. E un suflet cu mult avânt, pagubă că suferă de 
anumite infirmităţi. Eu regret incidentul avut, din cauza ţinutei 
lui faţă de Catehetica mea. Dar P.S. Frenţiu şi-a dat bine seama 
când l-a cerut pe acesta de auxiliar: va face mai departe ce vrea, 
nu-l va controla în administrarea averii. 

27 Iulie. Ieri am sosit de la Bucureşti, unde am plecat în 
23. Am stat la Pius, am avut chestii de aranjat la Finanţe şi la 
Culte. Am văzut şi pe Valer Pop, care a fost atunci în audienţă 
la Palat. N-am putut afla de la el lucruri deosebite, dar am 
văzut că: 1) după desfiinţarea partidelor la noi, nu s-a pus nimic 
în locul lor; ca şi cu Frontul Renaşterii Naţionale, n-a fost nici 
o însufleţire, niciun suflet! 2) fiind chiar acum duşi la München 
şi Roma prim-ministrul Gigurtu şi ministrul de Externe Manoi-
lescu, se pare că Axa doreşte să ne împăcăm cu ungurii pe cale 
paşnică, ca să fie un aranjament stabil. Dar cum? Pe calea 
schimbului de populaţie, nu le convine ungurilor; pe cale de 
autonomie, se va putea face doar în cadrul României. 3) că se 
lucrează mult din partea comuniştilor pentru o orientare spre 
Rusia, ceea ce ar fi moartea românismului! 

Durere, deja azi ungurii vin şi cu pretenţia absurdă de a 
li se da despăgubire pentru pagubele avute în 1919 (6 miliarde 
coroane aur!), iar – tot ei spun – Radio Kiev ameninţă că dacă 
nu se vor lua măsuri de alt tratament pentru populaţia care se 
refugiază în Rusia (evreii!), vor veni ei cu măsuri militare! 
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31 Iulie. Începe şirul ştirilor dureroase. Radio Budapesta 
anunţă că în curând vor începe tratative între români şi bulgari la 
Bucureşti, apoi între români şi unguri la Arad, oraş pe care 
românii l-ar evacua în mod simbolic… Manoilescu, ministrul de 
Externe, proslăveşte soluţia prin care toţi românii ar ajunge în 
cadrele României şi toţi minoritarii în afara ei!... Deci vom pierde, 
la Vest, frumoasele teritorii locuite de români! 

16 August. Ieri am sosit din excursie de pe Valea 
Jiului. Plănuisem să fac drumul de la Caransebeş la Câmpul lui 
Neag, cu Pius şi Lici. Pius a venit în 2 de la Bucureşti, unde a 
fost la Centrul de Instrucţie Sanitară. L-au trimis iarăşi acasă 
pentru serviciul civil. Era vorba să fie trimis la circumscripţia 
Birchiş, dar după aceea a fost rânduit la Spitalul din Caran-
sebeş; la niciun caz nu a putut lua concediu, iar Lici nu a voit 
să mergem numai în doi.  

Duminică, în 4 August, am fost cu canonicii Deciu şi Ie-
nea, la pădurea Episcopiei în Făget, unde am petrecut o zi plăcută.  

Luni, în 5, am plecat cu toţii: Pius la Caransebeş, Mili la 
Mediaş cu servitoarea lui Nica; iar eu cu Lici la Lupeni. Seara eu 
am dormit la Paroşeni, Lici la Vulcan; marţi am plecat cu Ioniţă la 
Câmpul-lui-Neag, unde ne-au aşteptat Lulu cu familia Ioniţă, 
Viorel şi Vladislav. Am celebrat acolo liturghia. Miercuri am 
făcut o excursie pe munţii Zănoaga, Lazăr şi Gruni, vineri am 
venit la Paroşeni: eu cu Lici şi cu Ioniţă pe munte (Siglăul mare – 
Mutu, o cale admirabilă!), iar ceilalţi cu trăsura pe drum. Sâmbătă 
după-amiază am ajuns la Vulcan.  

Miercuri, în 14, am plecat cu Lulu la Mediaş, unde i-am 
văzut pe Sandu şi Nica, cum s-au aşezat; în 15 am servit la 
Mediaş, apoi m-am întors la Lugoj. Am găsit pe mama bine.  

Mergând spre Mediaş, l-am întâlnit la Simeria pe Petru 
Groza, care ne-a însoţit şi la Mediaş (venind de la Nica). A 
aşteptat rapidul „Ardeal”, cu care a venit şi Maniu. Spunea că 
Maniu i-a telefonat să se întâlnească. Era vorba de convocarea 
la Cluj a unei mari adunări populare, în care să se protesteze 
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împotriva pretenţiilor maghiare şi a regimului nazist de la noi; 
în acest caz Rusia s-ar fi manifestat în favoarea noastră. 
Vorbind cu Petru de chestiile de la ordinea zilei, am constatat 
că el nu doreşte regimul comunist, dar se pregăteşte şi găseşte 
că trebuie să ne pregătim ca să nu ne surprindă evenimentele şi 
să se pună iarăşi alţii în fruntea mişcării. El nu ar intra într-un 
guvern Maniu, nici nu s-ar preta la un rol de Kerenski. S-a pus 
între noi tema căsătoriei lui Lulu cu Mia Groza.  

Am văzut pe Nica şi Sandu, fericiţi în cuibuşorul lor! 
Eram curios şi de mobilierul pentru care am dat 300.000. Multe 
mai lipsesc la o casă! 

Preotul Tufescu, care a fost la excelenţa Sa la Oradea, 
la consacrarea lui Suciu1 (ajuns arhiereu din simplu preot cu 
brâu negru!), a aflat că clerul de acolo a luat cunoştinţă de 
memoriul pe care l-ar fi trimis la Roma canonicul Georgescu 
cu ocazia creării primului canonic căsătorit de acolo; în acest 
memoriu sunt aspru criticaţi preoţii căsătoriţi! Am cerut lui 
Georgescu să-mi trimită o copie, dar nu a voit s-o facă! 

Duminică după-amiază am fost la Buziaş cu părintele 
Chinezu2, venit să ţină exerciţii spirituale. Episcopul îmi 
povestea cu mare mulţumire despre frecvenţa publicului ales la 
liturghia din capelă. E o mare mulţumire pentru mine, care 
atâta am luptat pentru cauza aceasta! 

24 August. În zilele de 19-23 am avut exerciţii spiri-
tuale.  

În seara zilei de 22 au venit Pius de la Caransebeş şi Lici 
de la Vulcan. În ziua următoare Pius a plecat înapoi, iar Lici la 
Bucureşti. A venit pe la noi doamna Hangea cu necazul ei. 
                                                 
1 Autorul se referă la consacrarea episcopului Ioan Suciu, lăsând să se 
înţeleagă că ea nu ar fi justificată. Ar fi posibil  să se fi gândit la faptul că 
unchiul său era cunoscutul canonic de la Blaj, Ion Coltor. 
2 Tit Liviu Chinezu (1904 – 1955), profesor la Academia teologică din Blaj, 
protopop greco-catolic în Bucureşti. Arestat în 1948, a fost consacrat 
episcop în mănăstirea de la Căldăruşani. Transferat la Sighet, a decedat în 
închisoare. 
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Azi s-au întrerupt tratativele de la Turnu Severin. Era 
de prevăzut. Comisia noastră, sub conducerea domnului Valer 
Pop, s-a purtat demn ca şi presa. La frontiera de Vest se con-
centrează armata adusă din Bulgaria. Poate vom avea război cu 
ungurii şi atunci germanii ne iau pe toţi sub protectoratul lor. 

Nenorocul e cu politica internă. Membrii legionari ai 
guvernului tot abzic, ei vor un guvern pur gardist. Se spune că 
Germania ar fi propus un guvern Antonescu. Atât ei, cât şi 
Maniu au trimis vorbă Regelui să nu cedeze nimic ungurilor. A 
fost trimis un memoriu semnat de toţi membrii opoziţiei. 

31 August. Ca un trăsnet a venit asupra noastră, ieri du-
pă-amiază, la Radio Budapesta, ştirea cu hotărârea arbitrajului 
de la Viena! Cum aş putea eterniza aici sentimentele ce mă cu-
prind? Durerea că ni s-au luat din Ardeal tot atâţia români cât şi 
unguri? Sau mulţumirea că trece un bloc mare de români 
dincolo, care vor rezista mai uşor? Sau revolta că aşa înţeleg 
puterile Axei să facă aplicarea principiului naţional? Sau re-
semnarea că totul e ficţiune şi teatru? Camil şi rudele lui Ale-
xandru rămân dincolo; noi, har Domnului, suntem toţi în ţară. 

Şi poate va da Dumnezeu să ne refacem atât morali-
ceşte, cât şi materialiceşte. Constat că toată industria noastră – 
în afară de salinele din Maramureş şi de băile din Secuime – au 
rămas la noi. La bursă acţiunile au urcat de ieri până azi cu 
20%, asta considerându-se că am scăpat de pericol şi va veni 
demobilizarea! Dar va veni şi ziua mare – poate nu peste mult 
timp – când îi vom vedea iarăşi pe toţi românii într-o ţară! 

În Universul din 20, Stelian Popescu publică un articol de-
spre Tardieu. Zice că i-ar fi spus odată: „Nu pierdeţi din valoare 
propaganda, ea valorează mai mult decât o armată – şi costă mai 
puţin”... De fapt, Tardieu a fost un mare binefăcător al nostru la 
conferinţa de pace şi ne-a rămas prieten ca prim-ministru! 

Ce va face episcopul Frenţiu? Rămâne la Oradea? Nu de-
mult a prezidat o adunare de protest contra ungurilor. Poate va sta 
la Beiuş, dar dieceza îi rămâne în Ungaria. Bine că are auxiliar. 
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Lulu nu ne-a scris de când s-a dus la Bucureşti. Nici Lici.  
4 Septembrie. Aseară a sosit Pius de la Caransebeş şi 

azi s-a întors. A sosit şi Lici de la Bucureşti, i-a venit ordin de 
concentrare. Lulu a plecat luni (2 crt.) la Istanbul. 

Astăzi l-am înmormântat pe Dr. Vasile Lohan, fost di-
rector de liceu. Ce om era odată şi ce a ajuns! Pe vremea ungu-
rească fusese profesor la Seghedin, unde se închideau condam-
naţii politici. Aşa a avut legături cu Goga, Caragiale şi alţii.  

5 Septembrie. Astăzi Regele a primit demisia lui 
Gigurtu şi a pus de prim-ministru pe generalul Antonescu. Ime-
diat acesta a suspendat Constituţia din 1938, a redus prerogati-
vele Regelui şi pe sine s-a făcut Şeful Statului. Venirea sa la 
putere a fost rezultatul unor demonstraţii de stradă ce s-au făcut 
la Bucureşti, Braşov şi Constanţa; la Bucureşti legionarii au 
pătruns la telefoane, poştă şi Radio, iar la palatul regal cineva a 
împuşcat de trei ori cu revolverul. Revoluţie fără sânge! 

6 Septembrie. Azi s-a produs marele eveniment: 
demisia Regelui Carol II şi suirea pe tron a lui Mihai I. Ea s-a 
produs în urma unei anchete făcute de generalul Antonescu 
între generali, care toţi au cerut acest lucru. Vodă nu a cedat. 
Atunci – dimineaţa la 4 – generalul Antonescu i-a dat-o în 
scris. În preseară au fost demonstraţii. În fine, dimineaţa la 
8.30, Regele a abdicat. 

7 Septembrie. Au fost înlocuite imediat o seamă de 
personalităţi de la conducere. Foşti miniştri au fost închişi. Ra-
dio a dat cântări legionare. Şeful legionarilor, prof. Horia Sima, 
a fost chemat de Antonescu să-l consulte în privinţa formării 
noului guvern. Dar miniştrii actuali rămân până la predarea 
teritoriilor cedate ungurilor. 

Aseară am auzit la Radio Budapesta ştirea despre intrarea 
lui Horthy în Oradea. Au vorbit în faţa lui fostul primar Dr. Bledea 
şi reprezentanţii bisericilor româneşti! De episcopi nici vorbă. 

Joi în 5 a fost convocată conferinţa episcopească la Blaj. 
Episcopul nostru a plecat cu maşina, între timp a venit telegrama că 
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s-a abandonat conferinţa. Ce lucru slab! Eu îmi închipuiam că va fi 
o conferinţă istorică, cum a fost în 1919. Ei nici nu vin să se mai 
vadă. Rusu şi Hossu au scris că rămân la locul lor; acestuia din ur-
mă se spune că nu i s-ar fi garantat viaţa. Frenţiu stă la Beiuş, acolo 
ar fi şi Suciu, pe care l-ar trimite ca vicar după intrarea ungurilor. 
Dar Suciu nu ştie o boabă ungureşte. Se vorbeşte că Tăutu va fi 
numit episcop la Oradea; acesta, de altfel, şi-a trecut catedra la Blaj.  

Ne vin la Lugoj refugiaţi din teritoriile evacuate, toţi cei 
din Satu Mare sunt trimişi aici. Ne vin şi preoţii teologi, care 
încep să fie cam mulţi! Unde vom ajunge?!  

Unele gazete scriu din greu împotriva ex-regelui Carol 
II, mai ales Universul şi Porunca Vremii. Se publică acum un 
articol ce nu a putut apare la timpul său, al lui Gh. Brătianu; se 
publică discursul lui Maniu rostit în Consiliul de Coroană în 
cauza Ardealului; şi un manifest al lui Dinu Brătianu, din care 
se vede istoricul ultimelor frământări politice! 

8 Septembrie. Azi a fost la catedrală liturghia pentru 
refugiaţii din Ardeal. Au venit la noi mulţi uniţi. Am stat de 
vorbă cu un locotenent, care spune că pe unde au ocupat 
ungurii, s-au rechiziţionat toate alimentele şi e scumpete 
grozavă. Un pengö e 120 lei. 

Îmi povesteşte episcopul Bălan că atunci când a depus 
jurământul ca episcop, după ridicarea mesei, a stat la o parte de 
vorbă cu Regele. Episcopul a spus că temeiul oricărei vieţi în 
stat e religia şi credinţa. La asta regele a răspuns: „Da, dar eu 
nu am nevoie de ea.” 

9 Septembrie. Alaltăieri seara a trecut Regele Carol II 
cu trenul spre Iugoslavia. De la Timişoara s-au luat legionarii 
după el şi au puşcat în tren; din tren s-a puşcat asupra lor şi se 
spune că mai mulţi au fost răniţi. 

Azi legionarii au afişat o publicaţie în care se arată că 
Regele Carol II a fost trădătorul ţării şi că ei, prin căpitanul 
decedat, au făcut singura politică reală împotriva democraţiilor 
din Apus şi cu Axa. (Dar de unde a provenit nenorocirea asupra 
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lumii dacă nu din pactul de neagresiune al Germaniei cu Rusia? 
Tot aşa cum cred eu că a venit nenorocirea în politica internă 
din pactul de neagresiune al Gărzii de fier cu Maniu şi din 
luptele împotriva guvernului Goga). 

Azi s-au publicat 4 decizii ministeriale în materie de 
culte: nerecunoaşterea nici unei secte şi neadmiterea sinago-
gilor decât la 400 familii în oraşe şi 200 familii la sate. 

12 Septembrie. Azi a venit Lici de la Coşteiu, pe o zi. Am 
avut la masă pe Petru Groza şi Roth Otto, veniţi de la Timişoara.  

Cu politica internă pare că stăm bine. Generalul Antones-
cu face un apel la muncă şi la unirea tuturor. Apelul vizează în 
special pe legionari, care, se vede, vor să-şi facă de cap. Cuvintele 
Generalului, prin care spune că „am pornit la muncă numai cu un 
singur om. Nu am avut nici o organizaţie în spatele meu… Dacă 
voi găsi altul mai priceput şi dacă mi-o veţi cere, mă voi da singur 
la o parte şi la timp”, sunt simptomatice. De fapt, fără organizaţie 
în spate, nu se poate face nimic. Legionarii sunt o sectă, care cu 
sectarismul lor – mă tem – vor duce Ţara la ruină. Căci dacă eşu-
ează Antonescu, urmează sau ocupaţia germană, sau bolşevismul! 

De fapt, legionarii par a-şi face de cap. Cei buni dintre 
ei au fost ucişi, cei rămaşi – cu puţine excepţii – sunt de infimă 
valoare. Să vedem cum se va forma guvernul. 

15 Septembrie. Alaltăieri am primit scrisoare de la Lulu, 
din Ankara (vezi 4 Septembrie). Se simte bine; abia din buletinele 
de presă şi de la radio mai aude – dar totuşi aude – ce se întâmplă 
în ţară. Se vede, schimbările survenite i-au procurat atâta linişte şi 
încredere în viitor! Dumnezeu să-l ocrotească! 

În schimb, azi citesc în gazete că pe Savu l-a denunţat 
un fost membru al comisiei pentru aprobarea devizelor că a 
trimis devize în Elveţia pe nume fictive.  

Ieri a trecut pe aici trenul regal, cu Regina Elena1, în 
calea căreia au mers la Jimbolia Regele Mihai şi membrii 

                                                 
1 Elena, regina României (1896 – 1982), fosta soţie a lui Carol al II-lea, 
exilată în 1932 s-a întors în ţară după abdicarea regelui în anul 1940. 
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guvernului. În faţa mulţimii enorme şi alese, cu numeroase 
buchete, Regina s-a arătat bine dispusă. Regele, palid şi slăbit 
de tot, nu a avut nici măcar un zâmbet. Nu e de mirare după 
câte înjurături s-au rostit în timpul din urmă la adresa tatălui 
său. Legionarii au afişat un „zdrobitor act de acuzare, prin care 
mişcarea legionară a smuls abdicarea fostului Rege Carol II”. 
În acest act se spune că el l-a omorât pe Ion I. C. Brătianu, pe 
Vintilă, pe Patriarhul Miron etc., cu toate că cei doi Brătieni au 
murit în 1928, când Carol era în Franţa! Iar Patriarhul a murit 
tot în Franţa! Ca răspuns la aceasta, generalul Antonescu a 
publicat istoria autentică a abdicării Regelui Carol. 

Bătrânul Zelea-Codreanu publică în ziarele de azi un 
interviu, în care spune că Hitler şi Mussolini sunt trimişii lui 
Dumnezeu şi că mai bine să pierim ca neam decât să fie ei 
învinşi! Tot el spune că Antonescu trebuie să-şi formeze acum 
un guvern fără legionari; aceştia să rămână de rezervă. Se vede 
că nu l-au consultat pe el, căci s-a format guvernul cu legionari. 
Horia Sima e chiar vicepreşedintele Consiliului.  

Mă tem că vom avea bucluc cu Rusia. În Radio de azi 
s-a dezminţit de la Bucureşti, că ruşii ar fi ajuns până la 
Prahova şi germanii până la Predeal. De fapt, se spune că vin la 
noi germani ca să ne instruiască armata. Nu cumva declararea 
României ca ţară legionară ne va aduce surprize din partea 
Rusiei? … Ferească Dumnezeu! 

Refugiaţii de la Satu Mare au început să scoată aici, în 
continuare, gazeta lor Conştiinţa Românească. 

26 Septembrie. Sâmbătă, în 21 crt., am mers la 
Bucureşti, fiind luni, în 23, dezbatere în cauza Cib, dezbatere 
ce nu s-a ţinut.  

La Ministerul Sănătăţii am aflat că Pius a obţinut 
recunoaşterea anilor de internat din străinătate. I-am făcut o 
cerere pentru un post de secundar la Timişoara.  

Am stat de vorbă cu P.S. Aftene, de la care am aflat că 
episcopii noştri, în special Mitropolitul, sunt rău văzuţi de 
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legionari din cauza ieşirilor ce au avut contra lor şi a linguşirii 
Regelui Carol II. Am fost la Nemoianu, care ne spunea că 
germanii de aceea au împins frontiera până aproape de Braşov, 
ca să poată apăra Valea Prahovei în cazul unui război cu Rusia. 
Au şi în Bulgaria bază de avioane. La Viena, Manoilescu a 
ameţit când i s-a comunicat arbitrajul. 

Barbariile ungureşti din Ardeal întrec orice închipuire. 
Mi le-a confirmat şi Gică, pe care l-am găsit la Buzilă.  

Lulu încă nu revenise din Turcia. A sosit în aceeaşi zi în 
care am plecat eu. 

3 Octombrie. Lulu a fost atât de drăguţ şi ne-a telegra-
fiat în 28 Septembrie că trimite prin CEC – cum a şi trimis – 
9.000 lei ca mama să meargă imediat la Băile Herculane. Dar 
nu poate pleca decât săptămâna viitoare. Duminică, în 29 seara, 
a sosit Nica, pentru o săptămână, ca să-şi facă palton. A venit şi 
Lici, care a fost în misiune la Sibiu şi de acolo a mers la ei la 
Mediaş. Luni, în 30 Septembrie seara, a sosit Pius de la 
Caransebeş, fiind chemat la regiment. Să vedem ce vor face cu 
el. De la minister a venit răspuns că nu este post vacant de 
secundar la Timişoara. Asta e în contrazicere cu cele publicate 
în „Monitorul Oficial”. O să vedem ce este la mijloc.  

Alaltăieri am avut la masă pe un coleg de-al lui Pius, 
domnul Damşa, iar ieri au fost doi sublocotenenţi de-ai lui Lici, 
Puta şi Băla de la Coştei.  

Am început la Acţiunea o serie de articole asupra pro-
blemelor edilitare ale Lugojului. La Răsunetul am dat un răs-
puns la articolul lui Tudor Valea, care a atacat teza din Micul 
Catehism: eu sunt un creştin catolic român.  

11 Octombrie. După ce Nica a plecat de la noi 
duminică în 6, a putut Mili să se pregătească de plecarea la băi. 
A plecat miercuri 9 crt. dimineaţa. Eu am rămas, aşteptându-l 
pe episcop.  

Episcopul a plecat luni 30 Septembrie la Blaj, la conferinţa 
episcopească, unde s-au adunat el, Frenţiu şi Mitropolitul. Frenţiu e 
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de părere să se facă în jurul Beiuşului o episcopie militară, dar 
ceilalţi sunt contra. El să meargă înapoi la Oradea pentru că Suciu e 
incapabil. Dar el ar vrea să fie aici cu moşia. De la Blaj episcopii au 
mers la Bucureşti, unde au ţinut conferinţă şi cu Nunţiul. Acolo au 
hotărât ca Bălan să meargă la Roma pentru a stărui faţă de pericolul 
Hajdudorog-ului, dar Valer Pop a fost de părere să fie trei trimişi de 
guvernul român: Mitropolitul, Bălan şi Macavei. În acest sens a 
intervenit la generalul Antonescu şi s-a aprobat. Episcopii au 
zăbovit mult, abia în 9 au putut pleca acasă, fiindcă până în 8 nu i-a 
putut primi generalul. Au mai văzut pe ministrul cultelor Tr. Brăi-
leanu1, pe secretarul general Herseni2, pe Nemoianu, pe Horia 
Sima. Toţi au făcut impresia că se poate vorbi cu ei deschis şi că ne 
sunt binevoitori. Plăcută surpriză a fost pentru ei venirea 
episcopului Hossu, trimis de guvernul din Budapesta. Hossu, de 
îndată ce au început expulzările din Ardeal, a sesizat Budapesta, iar 
aceia l-au trimis la Bucureşti. E mizerie în Ardealul unguresc! Lui 
Rusu i-au pus în vedere ca eventual să se mute la Oradea, făcând 
unirea celor două dieceze „aeque principaliter”3. 

Pius a venit la regiment, dar nu ştiu ce să facă cu el; 
împreună cu colegul său legionar Damşa merge zilnic la 
regiment, dar aceia nu au primit încă răspunsul de la Carp.  

12 Octombrie. Am mers şi eu la Băile Herculane, fiind 
Mili acolo. Am făcut 14 băi, dar numai fiindcă eram acolo, 
altfel, har Domnului, doctorul m-a găsit sănătos la inimă şi cu 
tensiunea. Am petrecut două săptămâni şi patru zile de toamnă 
frumoase acolo. Nu prea aveam cu cine face excursii; le 
făceam singur, în toate părţile. Ce bucuros aş merge odată de 
acolo la Câmpul lui Neag! 
                                                 
1 Traian Brăileanu (1882 – 1947), sociolog, profesor, om politic. Ministrul 
Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor în guvernul Antonescu. Arestat de 
comunişti, a murit în închisoarea de la Aiud. 
2 Traian Herseni (1970 – 1980), personalitate marcantă a sociologiei româ-
neşti, profesor universitar, colaborator a lui D. Gusti. La data consemnării 
era secretar general în Ministerul Educaţiei. 
3 precum şi în principal (lat.) (n. trad.) 
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17 Octombrie.  Au plecat episcopii la Roma. 
25 Octombrie.  Seara a sosit Lulu la Băile Herculane şi 

a stat până în 28. Sâmbătă, în 26, fiind sărbătoare, a venit şi 
Pius, dar el a plecat înapoi dimineaţa următoare. Cu Lulu am 
petrecut 3 zile de neuitat, sărbătorind şi ziua naşterii lui (care a 
fost în 14). Pius a mers la Sibiu, la Spitalul militar, secţia 
chirurgicală. 

Marţi, în 29, am venit şi noi acasă. 
Dar e o jale să călătoreşti: C.F.R.-ul abia poate 

transporta armata germană şi livrările spre Germania, s-au 
sistat cele mai multe trenuri de pe liniile principale, la noi abia 
au rămas un personal, un accelerat şi un rapid! La Bucureşti e 
plin de soldaţi germani, care sfidează lumea cu cumpărăturile şi 
consumările lor; ei se numesc „Alles Offiziere”, pentru că intră 
în prăvălii, cer cutare articol şi întrebaţi cât să li se dea, spun 
„alles” – totul. Au dreptul să trimită acasă fiecare un pachet de 
5 kg pe săptămână. Unde vom ajunge?! 

Pius a călătorit de la Lugoj până la Sibiu tot în picioare. 
Bucureştiul noaptea e în întuneric, se tem de atacuri din 

partea englezilor, care sunt în sud. Războiul cu Grecia i-a adus 
mai aproape de noi. 

30 Octombrie Noi suntem deja un fel de colonie 
germană. Pe duminică, în 3, se anunţă recensământul populaţiei 
germane, pusă sub protecţia germană. Şi radioul clandestin ne 
spune că germanii de la noi nu vor primi paşapoartele de la 
guvernul nostru, ci de la şeful germanilor, domnul Schmidt. 

Jakabfy îmi spune că, după cum crede el, tot englezii 
vor dicta pacea. Tot el îmi spune că un ungur a întrebat pe un 
general german de la noi de ce nu au ocupat şi Ungaria. A 
răspuns: „Pentru că ungurii sunt proşti; au declarat că vor 
rezista, chiar dacă numai două ore.” Acum prin înfiinţarea 
partidului lui Imredy se pregăteşte subjugarea Ungariei. 
Horthy, de fapt, ar fi declarat că el rezistă. 
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E adevărat că Gyórfás a propus înfiinţarea unei comisii 
româno-maghiare de minoritari, adică cu 4 membri români din 
Ungaria (episcopii Hossu, Haţegan etc.) şi 4 maghiari de aici, 
ca să se înţeleagă asupra chestiunilor minoritare în litigiu. Ge-
neralul Antonescu a respins-o, spunând că a dat toată cauza în 
seama Axei. Dar le-a permis ungurilor să se sfătuiască între ei. 
Au mai cerut ungurii să le admită şi altă gazetă, nu numai cea 
redactată de comunistul Franyó; s-au referit la Tribuna ce apare 
în Cluj; la asta ar fi zis generalul că barem de nu ar apare! 

Ieri a fost la noi preotul ortodox Frăţilă de la Partoş 
(ginerele lui Victor Ungur) şi spune că la examenul de licenţă, 
în legătură cu sectele, a fost întrebat despre cărţile mele! 

În 30 Octombrie s-a îmbolnăvit canonicul Virgil Pop.  
Azi Lici a mers la Timişoara. El e desconcentrat pe 30 

de zile. Pius e mulţumit cu locul unde a ajuns.  
2 Noiembrie. Canonicul Ionaş îmi spune că a fost la 

Timişoara şi a căutat pe Dr. Puşcaşiu, şeful regional al 
gardiştilor. Şi-a cumpărat casă proprie. Unchiul lui, canonicul 
Deciu, nu ştie de aceasta, dar i-a spus: „Am atâţia bani, câţi îmi 
trebuie! Dacă s-a dat ordin ca un legionar să nu poată avea mai 
mult de 20.000 leafă, tot ce întrece această sumă să se dea la 
ajutorul legionar. Asta nu exclude ca ei să se ajute în aşa fel 
încât să se pună la adăpost de grijile viitorului!” 

5 Noiembrie. Ieri, marţi, au sosit cu simplonul de la 
Roma mitropolitul Nicolescu, episcopul Bălan şi prepozitul 
Macaveiu. Au venit cu impresii bune. Au dus memorii în cauza 
maltratării preoţilor noştri din Ungaria şi în cauza Hajdudorog-
ului. Au fost la mai mulţi cardinali (Maglione, Tisserant, 
Pizarlo, Caccia Dominioni etc.), toţi prieteni ai românilor, şi la 
Sfântul Părinte. Acesta i-a primit pe rând şi i-a asigurat de toată 
solicitudinea; Roma nu se grăbeşte. La observaţia episcopului 
nostru că ideea unirii cu Roma suferă din cauză că oamenii 
confundă Roma papală cu Roma Quirinală şi zic „Iată ce ne-a 
făcut Roma!”, Papa a răspuns cu un larg gest protestatar: „Dar 
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nu ne-au întrebat şi nu ne-au comunicat nimic.”1 Şi, astfel, se 
vede că Quirinalul e gelos pe Vatican: nu au lăsat pe ministrul 
din Spania, Serrano Súñer, să meargă la Papa. Au deconsiliat şi 
pe Manoilescu al nostru, dar acesta totuşi s-a dus. Chiar pentru 
aceea episcopii au scris de la Roma generalului Antonescu, că 
dacă merge acolo să vadă şi pe Papa.  

Încolo, în Italia e mare mizerie. Alimentarea e slabă 
(din ce au ei grâu şi untdelemn trebuie să dea germanilor 
pentru cărbuni!), e întuneric în oraşe şi pe trenuri; nici o 
însufleţire pentru război! Începerea ostilităţilor cu Grecia s-ar fi 
făcut fără asentimentul lui Hitler, care ar fi dorit să facă o nouă 
încercare de pace. În Africa italienii ar fi mâncat bătaie şi acum 
în Grecia merge greu! 

Am fost invitat şi eu aseară la cină de episcopul. 
Mitropolitul e foarte slab, tuşeşte; se spune, când a plecat a fost 
şi mai slab, a zăcut 2 zile în Italia; nu e multă nădejde în el! 

11 Noiembrie. Pentru a aranja o cauză de impozit la 
Finanţe, a trebuit să merg iarăşi la Bucureşti. Am plecat 
miercuri, în 6 crt. la amiază, şi am sosit azi dimineaţă. Două 
lucruri importante am de însemnat în legătură cu aceasta: boala 
lui Sandu şi marele cutremur. 

În prima zi, întâlnesc pe Sandu pe Calea Victoriei, îmi 
spune că e cu Nica, că au venit chemaţi de directorul Bădescu 
de la societatea lor şi că suferă de 2 săptămâni. Boala lui e 
scleroza pulmonară. Domnii de la Societate l-au chemat să-l 
vadă doctorul Thedorian; el a mai mers, cu Lulu, la Daniello şi 
la Ciupagea. Rezultatul: trebuie să stea la sanatoriu şi apoi să 
ducă un trai mai liniştit! 

Eu am isprăvit tot ce am avut de rezolvat. Am fost pe la 
Cuvântul şi pe la Universul  (la R. Seişanu), unde am cerut să se 
facă propagandă împotriva crematoriului, în baza broşurii 
„Cremaţiunea”, pe care am scos-o acum. La Culte am văzut pe 

                                                 
1 Asta şi ca răspuns la ce îmi scria Dăianu că i-a spus Mitropolitul Bălan de 
la Sibiu: Papa ar fi dat o scrisoare în favoarea ungurilor! (n.a.) 
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Liviu Stan, noul director general, profesor de teologie de la Sibiu 
şi exponentul (alţii zic: complicele de homosexualitate) al 
Mitropolitului Bălan; toată ziua ţine acolo conventicule cu preoţii 
ortodocşi. Era grăbit, nu mai primea; pe mine m-a primit, fiindcă 
eu l-am ajutat cu teza de doctorat! Păclişanu îmi spunea că 
oamenii aceştia noi nu se pricep la nimic, pe el îl consultă mereu. 
Despre regim îmi spunea că are mulţi duşmani şi că germanii o să 
ne păcălească, fiindcă tratează cu ruşii şi pentru a le obţine 
bunăvoinţa, le oferă de la noi Constanţa etc. În schimb, Tit 
Mălaiu, omul gardiştilor, azi protopopul nostru la Bucureşti, îmi 
vorbea lucruri interesante: bisericile din 6 comune din Dobrogea, 
de unde pleacă germanii, le-a obţinut pentru uniţii care se vor 
coloniza acolo. E o mare disensiune în legiune: bătrânul Codreanu 
pretinde să fie el îndrumătorul, fiind el tatăl Căpitanului. Au 
pertractat, cu concursul lui Tit, o noapte întreagă. Soluţia: se va 
forma la Bucureşti un consiliu legionar, al cărui preşedinte va fi 
Codreanu. De altfel, bătrânul Codreanu cu doamna lui sunt 
creştini practicanţi: ţin post cu ajun marţea în onoarea Sf. Anton şi 
vinerea în onoarea Sf. Tereza. La Doftana se inaugurează o capelă 
pe care o vor binecuvânta – la dorinţa lui Codreanu – preoţii uniţi! 
Doamna Codreanu a făcut pentru această capelă icoanele Sfinţilor 
Anton şi Tereza! 

Duminică dimineaţa (în 10 nov.), la orele 3.40 a fost 
marele cutremur la Bucureşti, pe care l-am simţit cu Lulu: ne-a 
scuturat ca automotorul! Din cauza lui, trenurile nu au mai 
plecat la timp: eu cu Sandu şi cu Nica am luat autobuzul C.F.R. 
până la Braşov, aici eu am luat rapidul şi am sosit azi 
dimineaţă; Nica cu Sandu au rămas acolo ca azi să vadă pe Dr. 
Câmpeanu şi apoi Sandu să intre la sanatoriul din Predeal! Ce 
lovitură neaşteptată: prea mare era fericirea noastră cu aceşti 
copii ca să nu se ivească şi un moment de întuneric. Sandu în 
curând va fi tot bine, se va alege cu învăţătura pentru viitor. 
Totuşi ne doare de biata Nica, această scumpă copilă, care atât 
de curând a ajuns la griji atât de dureroase pentru ea! 
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13 Noiembrie. Luni, în 11, a sosit la noi părintele Dă-
ianu, venind dinspre Timişoara. Marţi, în 12, a fost pe aici 
fratele Mäxer. 

15 Noiembrie. Am primit o scrisoare de la Sandu, s-a 
aşezat la sanatoriul din Predeal şi se simte bine. Pius a mers de 
la Sibiu direct la Bucureşti să dea examenul de medic militar. 

17 Noiembrie. Generalul Antonescu a mers la Roma. A 
fost şi la Papa. Încolo, o să vedem ce va mai urma. Mă tem că va 
fi tot mai rău: în aceeaşi vreme a fost Molotov la Berlin şi se prea 
poate să se fi făcut târg pe pielea noastră. Adică ruşii în drumul lor 
spre Constantinopol să mai ocupe ceva din ţara noastră. E vorba 
că armata germană venită la noi, să acţioneze împotriva Rusiei, 
dar mă tem că vor porni împotriva Turciei. Rusul le face pe toate 
ca să slăbească ambele părţi, iar neamţul trebuie să-i cedeze 
rusului tot ce vrea. Iar italienii, cu aceleaşi sentimente cu care au 
stăruit să se dea Ardealul ungurilor, cu aceleaşi sentimente ne vor 
dăuna şi acum. Cuvântul, organul mişcării legionare, o şi spune în 
numărul de azi: „Este de aşteptat (!!) ca discuţiilor dintre cei doi 
conducători de stat (Antonescu şi Mussolini) să fie urmate de 
consecinţe precise şi favorabile ţării noastre, într-un viitor mai 
apropiat sau mai îndepărtat (!!), care este în funcţie de evoluţia 
situaţiei internaţionale...” Mai spune că se impune ca o concluzie 
a vizitei imediata şi integrala aplicare a arbitrajului de la Viena, în 
ceea ce priveşte a doua parte a lui: tratamentul minorităţilor (avem 
42.000 de intelectuali expulzaţi). De ce numai acum? De ce nu s-a 
aplicat de la început, integral, arbitrajul? 

Şi de ce vorbesc ai noştri doar tot mănuşat de chestiu-
nea revizuirei? După semnarea tratatului de la Trianon, au înce-
put ungurii pe faţă acţiunea lor? Noi nici atâta nu putem face? 
Mai ales că nu actualul regim a primit arbitrajul de la Viena! 

Stăm slab şi cu armonia în legiune. Zilele acestea au 
fost excluşi din legiune: preotul Dumitrescu Borşa şi alţi câţiva. 

27 Noiembrie. Miercuri, în 20 seara, a sosit Pius după o 
grea călătorie peste Predeal, unde l-a vizitat pe Sandu. Vineri dimi-
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neaţa a mers la Timişoara să se intereseze de vreun post; fără a fi 
ajuns la un rezultat pozitiv, s-a reîntors sâmbătă seara cu 
acceleratul, trecând prin spaima unui accident: trenul s-a ciocnit în 
gara Belinţ cu 2 vagoane de sare pe care le-a sfărâmat. 

Eu am plecat sâmbătă, în 23 dimineaţa, pentru a lua parte 
duminică la Congresul Astrei de la Sibiu. Am stat la Deva 2 ½ 
ore, unde am asistat la Sf. Liturghie şi am fost însoţit de preoţi 
până la gară. La Copşa am vizitat locuinţa şi fabrica; la Mediaş  
l-am găsit pe Gică, fratele lui Sandu, venit de la Bucureşti. Spunea 
că toată lumea e necăjită de dizolvarea asociaţiei „Pro Transyl-
vania”, lucru ce n-ar fi trebuit făcut, chiar dacă anumite persoane 
nu ar corespunde, ele putând fi înlăturate (s-ar fi descoperit că Ilie 
Lazăr1, Pavel Pavel şi mai nu ştiu cine ar avea legături cu 
comuniştii!). Apoi că între legionari e o mare disensiune: pe Sima 
îl subminează Vojen pentru singurul motiv că e ardelean! 

Mai spunea Gică cum că Molotov a fost la Berlin ca să 
ceară Moldova (lucru ce l-a spus şi Radioul englez). Acum sunt 
două posibilităţi: sau cedează Hitler, mânat de interesul de a-şi 
transpune în Rusia fabricarea armamentului, fabricile din Ger-
mania fiind distruse; sau nu cedează şi atunci se naşte război. 
Se vede că ruşii tind spre Balcani. Antonescu a fost la Berlin, a 
aderat şi el la pactul tripartit (dar nu cu solemnităţile care s-au 
făcut ungurilor), era vorba că imediat merg şi bulgarii, dar n-au 
mers. În schimb, bulgarii ridică pretenţii asupra Macedoniei 
iugoslave, la care sârbii le arată pumnul. Va urma ceva! 

Antonescu a revenit din Germania cu multe promisiuni, 
dar să vedem ce se va realiza! 

Congresul Astrei de la Sibiu a fost mai mult de ordin 
administrativ, ceea ce ştiam, dar am mers pentru a putea trece 
pe la Copşa (să văd în ce stadiu se află locuinţa lui Sandu) şi pe 

                                                 
1 Ilie Lazăr (1895 – 1976), avocat şi om politic, membru al P.N.Ţ. Adversar 
al mişcărilor de dreapta, a fost arestat în timpul dictaturii regale şi, ulterior, 
antonesciene. Deputat ţărănist, a fost arestat de comunişti şi internat iniţial 
la Galaţi şi ulterior la Sighet şi Râmnicu Sărat, fiind eliberat în 1964.   
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la Mediaş (să aduc pe Nica la Lugoj; dar ea a mers pentru 8 zile 
la Sandu, după aceea va veni încoace! ); am luat delegaţie de la 
despărţământul Astrei de aici şi pentru a mai vedea pe unii şi 
alţii. De fapt, a fost o atmosferă dramatică. Am întâlnit multă 
lume. Toţi nemulţumiţi, mai ales cu germanii. Ei pun mâna pe 
fabricile şi prăvăliile evreilor, iar unde e germanul stăpân, 
acolo românul nu mai are loc, nici măcar ca portar! Ei vor să ne 
reducă la simpli agricultori! 

Armata germană a ocupat întreg frontul nostru spre Ru-
sia, ca să nu mai fie incidente. Altfel inginerul Borda, care a 
fost ieri la mine (reaşezat la Reşiţa, de unde fusese dat afară!), 
spune multe lucruri slabe despre soldaţii şi ofiţerii germani de 
la noi. 

Lumea e consternată de lipsa de demnitate cu care ne 
purtăm faţă de atacurile ungureşti şi că nu facem nici o 
propagandă. Manciulea îmi spune lucruri grave: ungurii au 
scos acum încă o carte „Erdély”, pe care o propagă în 9 limbi. 
Noi nimic. Iorga e ascuns, nu se găseşte nicăieri. 

Azi anunţă Radio Budapesta uciderea a 64 de persoane 
de către o echipă de legionari: a ucigaşilor căpitanului şi ai 
celorlalţi legionari. Ce va zice lumea de atâtea omoruri la noi 
şi, oare, nu vor produce tulburări? Comuniştii se mişcă; la 
Bucureşti au fost 2 atacuri: la Carlton, asupra echipei care lucra 
la dărămături, şi la sediul din str. Gutenberg. Au atacat şi la 
Timişoara! Unde vom ajunge?... 

Căpitanul Ienea spune că înainte cu două luni de ocupa-
rea Basarabiei serviciul de informaţii al armatei a cerut evacua-
rea valorilor de acolo şi a primit admonestare! Iar spionii un-
guri prinşi la noi au fost retrimişi în Ungaria! 

30 Noiembrie. Despre omorurile anunţate de radiourile 
străine (generalul Argeşeanu, ministrul Iamandi, fost la Justiţie, 
Radu Pascu, fost procuror ori preşedinte al Curţii de Casaţie, şi 
alte notabilităţi, împreună cu jandarmii şi plutonierii deţinuţi), 
în număr de 64 şi care ulterior i-ar fi urcat la peste 100, ba 
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chiar s-a vorbit de mii, la noi s-a comunicat numai atâta, că în 
noaptea în care se făcea exhumarea Căpitanului, Nicadorilor şi 
Decembriştilor, câţiva gardişti au pătruns în închisorile Jilava 
şi au omorât pe câţiva dintre presupuşii ucigaşi ai legionarilor. 
Imediat şeful mişcării legionare a publicat un apel, îndemnând 
la ordine, fiind patria în pericol; i-a reînnoit totalul său ataşa-
ment Generalului Antonescu (acesta se spune că ar fi demisio-
nat!). În noaptea următoare au fost omorâţi V. Magearu şi N. 
Iorga. Comunicatul guvernului spune despre fiecare că nişte 
necunoscuţi i-au dus de acasă şi i-au împuşcat. Sunt urmăriţi şi 
vor fi pedepsiţi. S-a publicat legea care înăspreşte pedeapsa 
infractorilor de domiciliu, a delapidatorilor şi ucigaşilor. Dacă 
se vor putea descoperi! 

Toate acestea concomitent cu exhumarea osemintelor 
Căpitanului şi ale celorlalţi îngropaţi cu el. Ieri, până ce ose-
mintele lor au fost expuse în biserica Sf. Ilie Gorgani, legio-
narii în toată ţara au ţinut post negru. Azi fiind înhumarea lor la 
Casa Verde1, în toată ţara s-au tras clopotele şi s-au făcut pa-
rastase, a fost zi de repaus duminical. Săptămâna aceasta a fost 
„Săptămâna patimilor Căpitanului”. Şi interesant, organul Miş-
cării Legionare, Cuvântul, chiar în numărul de vineri, publică o 
declaraţie din 1937 a lui Codreanu, care spunea: „Dar nici 
politicienii care ne vor omorî nu vor rămâne nepedepsiţi. Mai 
sunt alţii în rândurile noastre, care ne vor răzbuna...”  

Se spune că toţi generalii ar fi demisionat. Londra 
avertizează că ne putem aştepta la orice în România. Mai spune 
că opoziţia, între care sunt şi aderenţi ai bătrânului Codreanu, 
se organizează. 

3 Decembrie. S-a ţinut marea adunare de la Alba Iulia, 
la 1 Decembrie, unde Horia Sima şi generalul Antonescu au 
vorbit sufletului ardelean. Au vorbit frumos, generalul a pus 
atâta suflet în vorbirea lui cât nu se putea mai mult. Dar erau 
unii care se aşteptau la declaraţii revoltătoare, ceea ce nu putea 
                                                 
1 Imobil construit de legionari în anul 1933. 
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face. A spus cum a fost la Roma şi Berlin, unde a găsit 
înţelegere. Spunea că „exodul şi prigoana sfâşietoare pare că s-
au sfârşit”, vorbea despre românii de dincolo de hotare. Încolo 
„aveţi încredere. Aveţi răbdare...”, „În câteva zile voi arăta ţării 
tot ce am înfăptuit în trei luni de guvernare...” 

În aceeaşi zi au fost colportate veşti ca acelea că regele 
şi generalul Antonescu ar fi fugit în străinătate. Posturile 
străine vorbesc despre omorurile din ţară, spunând că ar fi mai 
multe mii, Moscova spune că mulţi evrei au fost ucişi. Se mai 
spune că generalul Antonescu ar fi voit să se opună legionarilor 
cu armata; că Hitler ar fi dat ordin să se înceteze cu tulburările 
şi ar fi dat ordin ca armata germană din România să defileze în 
faţa Regelui şi a generalului. Se întreabă unii: de ce Regina 
mamă a plecat în Italia, după o scurtă şedere în ţară? 

Sandu ne scrie bine de la Predeal. 
7 Decembrie. A trecut ieri ziua de Sf. Nicolae. Am 

avut oaspeţi destui şi multe  felicitări. Lulu mi-a trimis o 
scrisoare admirabilă, iar Sandu cu Nica mi-au telegrafiat de la 
Predeal. 

10 Decembrie. Azi îmi povesteşte ministrul Caius 
Brediceanu că după moartea lui Madgearu, Maniu a fost la 
generalul Antonescu şi i-a cerut voie să-i facă înmormântarea, 
cum şi satisfacţie faţă de ucigători. Generalul i-a spus că-i va 
pedepsi, căutând să guverneze cu legionarii; dacă nu va reuşi, 
va guverna cu militarii; dacă nici aşa nu va fi bine, va chema la 
guvern pe şefii de partide. 

16 Decembrie. Aseară am sosit de la Bucureşti, unde 
am fost trimis la consfătuirea convocată de Cassa Şcoalelor în 
cauza imobilelor şcolilor confesionale. Am pus chestiunea 
retrocedării, adică refacerea şcolilor confesionale. 

Pe Lulu l-am găsit bine, activ, cu o locuinţă nouă, 
drăguţă. Am văzut pe Nunţiu, pe arhiepiscopul Cisar, la care 
am şi cinat odată. El îmi spunea multe lucruri interesante. 
Germanii din Dobrogea au fost ademeniţi să se mute, 
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înspăimântându-se că vor veni ruşii şi le vor lua totul; pe de 
altă parte, gauleiterii lor au raportat în Germania că ei sunt în 
mizerie şi dacă nu li se dă un ajutor de 350 milioane mărci, toţi 
vor pieri în iarna aceasta. România nu se îngrijeşte de ei. 
Germanii au zis: „Dacă e aşa, mai bine îi aducem acasă.” Dar 
bieţii oameni se despart plângând de casele lor, de vitele lor, 
sărutând chiar şi pereţii. În locul lor era vorba să ducă pe 
românii ardeleni, colonişti în Cadrilater; se şi înţelesese să 
servească uniţii în bisericile lor. Totuşi regimul îi preferă pe 
macedonieni, de care se tem băştinaşii, fiindcă şi copiii umblă 
cu cuţitul la ei.  

Am găsit la Cisar pe directorul liceului „Sf. Iosif”, care 
a cerut o recomandare să-l primească Horia Sima, pentru a-i 
expune inoportunitatea adunărilor „Frăţiilor de Cruce” în 
timpul serii, copiii fiind fără supraveghere.  

Am aflat multe nemulţumiri cu ocupaţia germană la 
noi: costă 17 miliarde, mai vine o jumătate de milion; acum iau 
în stăpânire Ministerul Comunicaţiilor, al Industriei, Poşta, 
Telefoanele.  

Multă nemulţumire e şi din cauza uciderilor. La 
generalul David Popescu s-au prezentat într-o seară 5 indivizi, 
invitându-l cu ei. El a intrat în altă cameră, a luat arme şi i-a 
împuşcat. 

Şeful poliţiei din Brăila şi directorul Cooperaţiei au fost 
înlocuiţi, asta, se spune, ca sancţiune pentru uciderea lui 
Madgearu. Acesta chiar fusese rugat de legionari să le facă un 
proiect economic şi lucra la el când l-au omorât. Lui Iorga i-au 
smuls barba, încât la morgă i-au pus-o la loc. 

În cauza numirii lui Pius, am umblat mult la sănătate, 
ajutat de doctorul Bucur, un om foarte drăguţ. Totuşi între timp 
a fost numit un altul, fără ştirea legionarilor. 

Am auzit la Bucureşti că Regele nostru, Mihai, are un 
profesor de drept public, care îi explica odată suveranitatea 
unei ţări. Atunci Regele l-a întrebat: „Suntem noi suverani?” 
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„Desigur”, a răspuns profesorul. „Dar atunci”, continuă regele, 
„cum se împacă suveranitatea cu prezenţa unei armate străine 
în ţară?” Profesorul a rămas perplex şi nu a ştiut ce să mai 
spună! 

În 12 crt. a venit Nica la noi. 
Azi am cumpărat un porc de 127 kg cu 48 lei kg. 
30 Decembrie. Nica a plecat în 19 crt. ca să stea o zi la 

Mediaş, apoi să meargă la Predeal pentru a petrece împreună 
cu Sandu sărbătorile. Cum ne-a scris ulterior, a călătorit destul 
de prost, fiind sistat rapidul cu care avea să meargă de la Ilia; 
de la Teiuş a mers cu acceleratul aşa de ticsit încât la Mediaş s-
a dat jos prin geam. Ea, de altfel, stă în permanenţă cu Sandu la 
Predeal, plătind şi ea 400 de lei pe zi (Sandu plăteşte 650, îi dă 
Societatea 20.000 lunar, ajutor de boală). Har Domnului, ne 
scrie că lui Sandu i s-a ameliorat starea cu 50%. 

În ajunul Crăciunului seara a sosit Lulu de la Bucureşti. 
În ziua I a fost la biserică, apoi a răcit şi a stat câteva zile în 
pat. 

Eu, în prima zi de Crăciun după-amiază, am plecat cu 
P.S. Sa la Arad, unde am petrecut ziua II-III-IV, servind în 
biserica parohială şi în cea de la Şagu, făcând vizite la 
intelectuali şi autorităţi. Am fost şi la Pecica. O seară am 
petrecut-o între numeroşii refugiaţi, luând cina la cantina lor; 
altă seară a fost ceaiul aranjat de doamnele de la Arad. Totul a 
reuşit bine şi mă bucur, pentru că eu am pus-o la cale, că a 
scăpat episcopul – în aceste vremuri de criză – de ceaiul ce 
trebuia să dea a doua zi la Reşedinţă.  

Ne temeam că nu vom răzbi încolo, fiindcă în noaptea 
Crăciunului şi în prima zi a nins mult. Zăpada s-a pus de la Sf. 
Nicolae, cu ger. Dar maşina noastră e admirabilă, am avut 
urme prin zăpadă şi între Lugoj – Timişoara, iar între 
Timişoara – Arad nici nu ştiu cum am mers. Umblau pe acolo 
maşinile germane, e plin Aradul, Vinga şi Timişoara de ele. 
Unele – la reîntoarcere – le-am găsit curăţind zăpada cu plugul. 
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E mare mişcare în armata germană, trec trenuri cu pontoane, nu 
se ştie pentru Bulgaria ori pentru Nistru?! Căci războiul italo-
grec, cu eşecul italienilor, desigur produce intervenţia germană, 
iar asta – probabil – pe cea rusească. De cumva nu vor ataca 
germanii direct Rusia, fiind interesul lor să-şi creeze o Ucraină, 
de unde să aibă de toate. Căci cu tot ajutorul ce-l dă America 
Angliei, în Europa germanii rămân stăpâni; dar ei neputându-se 
aproviziona din afară, trebuie aici să-şi creeze baze de 
existenţă! Noi suntem deja una dintre ele! 

La întoarcere, P.S. Pacha ni se plângea că autorităţile îl 
neglijează, nu numai că prefectul şi primarul nu i-au făcut 
vizita, dar nu-l iau în seamă nici când se întâlnesc la anumite 
ocazii. De aceea nu a stat acasă când a avut jubileul de 70 de 
ani. (Ungurii îi sunt duşmani, germanii nazişti au ajuns la cultul 
lui Wotan. În schimb, spunea că nişte preoţi militar germani  
l-au pus la curent cu marele zel religios al celor din Germania!) 

De fapt, şi la noi numai după ce P.S. Sa Bălan s-a plâns 
doctorului Puşcaşiu, a venit prefectul în vizită. Primarul deloc 
– fiind şi bolnav. 

Toate prăvăliile evreieşti au fost preluate de români, 
plătindu-li-se – se spune – 25% din inventar, în 4 rate, restul 
merge la ajutorul legionar. Dintre fabrici, unele le-au acaparat 
şi la noi germanii (Lengyel, Moara şi Ţesătoria!). 
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Anul 1941 
 
 
A trecut anul 1940, atât de nenorocit pentru ţară. Pentru 

noi, har Domnului, a fost bun: ne-a adus fericirea lui Nica în 
formă cum nici nu o puteam visa la începutul anului. 

Am petrecut Revelionul la Casinou, unde a aranjat 
Corul „Lyra” o petrecere împreună cu refugiaţii. I-am dus 
acolo şi pe familia Ungur, care aveau să fie la noi în seara 
aceea! Eu am stat până la 12.30, Mili cu Ungureştii până la 
1.30, Lulu până la 4, Pius şi Lici până la 5.30. 

În ziua de Anul Nou a plecat Lulu cu Simplonul (cu o 
întârziere de o oră), Pius cu personalul (cu o întârziere de trei ore). 

Radio Bucureşti a anunţat ca scornituri1 toate 
incidentele colportate în legătură cu persoana generalului 
David Popescu. 

Aseară, în  2 Ianuarie, a murit pictorul Simonescu! A 
fost un suflet bun, talent de valoare, a cărei capodoperă e 
catedrala noastră! Odihnească-se în pace! 

4 Ianuarie. Azi am înmormântat pe Simonescu. Am 
ţinut şi eu o cuvântare în numele bisericii catedrale, arătându-i 
calităţile de pictor. 

8 Ianuarie. Aseară a fost întreg clerul la episcopul la 
masă, de ziua Sf. Ion. Am ţinut un toast arătând neglijenţa 
Bisericii faţă de nelegiuirile fostului Rege Carol II. 

17 Ianuarie. Ieri s-a terminat cu bine cauza numirii noului 
protopop la Lupeni. Fusese numit săptămâna trecută protopopul 
Pavelescu din Orăştie, deşi nu luase niciun vot în şedinţă. M-a 
supărat mult, ceea ce nici nu am ascuns în faţa episcopului. Noroc 
că a renunţat Pavelescu şi a putut fi numit Ioniţă Pop, care tocmai 
venise pe aici când a fost numit celălalt. O intrigă de ultimă oră era 
să facă protopopul Suciu din Lugoj, dorind să ajungă el.  
                                                 
1 scorneli  
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19 Ianuarie. Ieri am fost la Timişoara să-l văd pe Pius 
cum s-a instalat la spital.  

Azi a ţinut aici conferinţă Ilie Gârneaţă,1 despre rolul 
Italiei şi al Germaniei în Europa nouă. Nu am fost chiar 
încântat, gândindu-mă la arbitrajul de la Viena. 

24 Ianuarie. Marţi, în 21 crt. după-amiază, mergând 
spre piaţă găsesc plutoane de soldaţi, care abia ne lasă să 
trecem podul. Aceasta a fost, în oraşul nostru, începutul tulbu-
rărilor provocate de legionari în legătură cu introducerea 
dictaturii militare. Seara nu am putut merge la biserică (era 
octava pentru unirea bisericilor) şi asta a durat până astăzi 
dimineaţă, când a putut fi redeschisă biserica; eu am servit 3 
zile la capela episcopească. Au fost trei zile de durere şi de 
ruşine pentru noi, cu încercări lamentabile de a împiedica pre-
luarea puterii de către autorităţile rânduite de generalul Anto-
nescu. La prefectură, la poliţie şi la sediul legionar s-au barica-
dat legionarii, ţinând şi pe funcţionari la prefectură până ieri. A 
doua zi dimineaţă femeile au trebuit duse acasă fiindcă le-
şinaseră de emoţie, de foame şi de frig. Colonelul Utză2, noul 
prefect, i-a tratat cu frumosul: a pus în piaţă tunuri şi armată, 
dar nu a făcut uz de arme decât ieri, trăgând de două ori în aer 
faţă de manifestanţi. Le-a trimis şi alimente la prefectură. S-au 
baricadat, cu lume la poartă; înăuntru toţi stăteau cu revolverele 
în mâini, terorizând pe funcţionari. Ieri la amiază au întrebat de 
ei, pe fereastră, 2 ofiţeri germani, capacitându-i să nu mai re-
ziste, căci armata germană ţine cu Antonescu. La prefectură 
conducătorul rezistenţei era fostul şef de poliţie Hodoş, nici nu 
a stat de vorbă cu ei. Abia mai târziu, după ce la Radio (care 

                                                 
1 Ilie Gârneaţă (1898 -1971), avocat, membru fondator al mişcării legionare 
şi al Ligii Arhanghelului Mihail. După înăbuşirea mişcării legionare, s-a 
refugiat în Germania. 
2 Ion A. Utză, colonel, prefect al judeţului Severin în timpul dictaturii 
antonesciene. Ulterior a organizat mişcarea de rezistenţă împotriva noului 
regim în Munţii Banatului. 
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altădată era pe mâinile rebelilor) s-a anunţat că în tot locul 
răzvrătiţii au fost biruiţi, văzând inutilitatea rezistenţei, s-au 
predat. Unul dintre cei de la poliţie, fratele lui Hodoş, s-a 
împuşcat. 

Ce a fost această mişcare în fond şi cum trebuie 
apreciată se va arăta de alţii în presă şi în răvaşele istoriei. Eu 
constat numai părţile dureroase ce au fost aici. Între cei 
baricadaţi erau şi elevi de liceu, cu revolverele în mână. S-au 
făcut manifestaţii de stradă, mergând înainte copii şi copile de 
şcoală. În frunte mergea doamna Zasloţi, soţia preotului-
profesor de religie şi acum director al liceului, C. Zasloţi. 
Având un conflict – corporal – cu un ofiţer, a fost scoasă din 
rânduri, după ce i s-au administrat câteva ghionturi. În locul ei 
a păşit domnişoara Başiu, al cărei tată zace pe pat de moarte. 
Prefectul nostru Mităr nu a fost acasă; alaltăieri seara a sosit şi 
ieri după-amiază a mers în fruntea manifestanţilor, între care se 
spune că erau şi mulţi comunişti. 

Zilele acestea a venit aici Ioniţă Pop şi a fost reţinut 3 
zile din cauza opririi trenurilor. Şi-a luat decretele cu el ca să se 
poată instala cât mai curând, fiindcă mizerabilul de Berinde de 
la Lupeni s-a dedat  agitaţiei proaste. Nu în zadar făcea parte 
din pleava Legiunii. 

Nica cu Sandu şi Lulu nu ne-au scris demult. Oare lui 
Lulu nu i se va fi întâmplat ceva în aceste zile? 

30 Ianuarie. Lulu a sosit alaltăieri seara de la 
Bucureşti, fiind chemat de Cercul de Recrutare. Îl trimite la 
spitalul militar din Sibiu pentru a fi pus sub observaţie. E bine 
şi nu i s-a întâmplat nimic sub durata tulburărilor. 

Nica ne-a scris de la Mediaş. A stat o lună la Predeal, 
Sandu se ameliorează mereu. 

Foştii legionari dau rând pe rând declaraţii de fidelitate 
generalului Antonescu. În schimb cei vinovaţi sunt judecaţi 
aspru. Pe care îi prind. Mulţi au dispărut, în frunte cu Horia 
Sima. Din Lugoj: Olariu, Moise etc. Radio Budapesta spunea 
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că au trecut mulţi în Bulgaria prin Cadrilater, pe de altă parte se 
susţine că ar fi mers în Germania. Deşi Germania în acţiunea 
de acum nu i-a sprijinit, poate să-i primească pentru ca să-i aibă 
la îndemână pentru viitor. 

Este enormă cantitatea de lucruri jefuite ce se găsesc la 
ei. Se vede că după ce a eşuat tentativa politică (de a prelua 
puterea) s-au dedat cu toţii la jaf! (Adică nu toţi, ci mulţimea 
pe care nimeni nu o mai putea stăpâni!). 

Ştiri neplăcute de la Lupeni: Petru Berinde şi-a pierdut 
minţile, agită pe faţă contra lui Ioniţă, a pus la cale 5 derbedei, 
care au dat declaraţie la jandarmi că se vor opune, jandarmii au 
intervenit şi s-a amânat instalarea! 

4 Februarie. Azi am sosit de la Lupeni, unde am fost la 
introducerea lui Ioniţă. S-a ţinut totuşi graţie intervenţiei 
colonelului comandant de la Vulcan. Acesta a luat în scurt pe 
şeful de post legionar de la Lupeni, care împreună cu Berinde 
înscenase mişcarea derbedeilor!  

 Am aflat că pe timpul tulburărilor au deţinuţi rebelii 17 
intelectuali de pe Jiu, la Lupeni (între ei şi R. Mioc), pe care 
intenţionau să-i ducă la Cîmpul lui Neag să-i împuşte. 

Sosind acasă, am găsit pe Lulu, har domnului, reformat 
de la armată. Sandu ne-a vorbit la telefon, de la Predeal.  

5 Februarie. Azi a avut Lici inspecţie pentru 
definitivare. 

12 Februarie. Azi am fost cu Mili la Timişoara, am 
comandat unele lucruri necesare la hainele bisericeşti şi am fost 
la Pius, pe care l-am aflat bine. 

13 Februarie. Azi a plecat Lulu la Bucureşti, refăcut 
întrucâtva, dar nu de tot, de indispoziţiile avute cu ocazia 
deplasării la Sibiu. 

14 Februarie. I-am trimis lui Sandu un pachet cu 
medicamente, pe care abia aici le-am găsit. Ne-a scris că va 
merge şi Nica cu el, am trimis ceva şi pentru ea. La Mediaş îi 
trimisesem nu demult un colet cu de-ale gurii. 
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16 Februarie. Lulu ne scrie că a sosit bine la Bucureşti. 
În absenţa lui i-a fost percheziţionată locuinţa, dar nu s-a găsit 
nimic. 

24 Februarie. Abia azi am primit o scrisoare de la Nica 
din Mediaş, după ce atâta am aşteptat să ne scrie ei din Predeal, 
dar ea încă nu a mers acolo. A fost la noi Aurel Grozescu de la 
Zorlenţ cu familia. 

26 Februarie. Aseară a avut Lici al 4-lea concert, cu 
conferinţă despre Chopin. Azi a venit pe la noi Ioniţă, cu mai 
multe chestii. E aşezat în Lupeni şi stăpân pe situaţie.  

27 Februarie. În Consistorul de azi – ca şi în cel trecut 
– s-au luat măsuri energice în cauza agitaţiilor lui Berinde de la 
Lupeni.  

28 Februarie. Canonicul Ionaş îmi spune că doamna sa a 
fost la Haţeg şi a vorbit cu doctorul Parasca. Acesta a vorbit nu 
demult cu Ionel Pop, nepotul lui Maniu. Când a plecat Hoare1, 
ambasadorul Angliei revocat de la Bucureşti, i-a spus lui Maniu 
că-i pare rău că pleacă, că iubeşte poporul român şi speră că 
România îşi va recâştiga vechea amploare. Maniu a fost şi la 
Killinger2, ambasadorul Germaniei, ca să afle ce va fi de noi cu 
ungurii, fiindcă el are avere dincolo, iar Vaida are şi mai multă şi 
toată a fost sechestrată de unguri. Killinger i-a spus lui Maniu: 
„Nu vă pot asigura că va fi mai bine, dar în niciun caz nu poate fi 
mai rău!” La observaţia lui Maniu că noi le-am dat petrol etc. a 
răspuns că dacă nu le dădeam noi le luau alţii (adică ruşii...). 

Asta e omenia acelora pentru care se expune atât de 
mult generalul Antonescu şi ne cheamă acum la plebiscit. Ce 
tragedie! 

5 Martie. Azi am fost la Timişoara în chestiunea 
hainelor bisericeşti,  confecţionate de Reuniunea de Femei din 

                                                 
1 Reginald Hoare (1882 -1954), diplomat, ministru plenipotenţiar al Angliei 
la Bucureşti. 
2 Manfred von Killinger (1886 – 1944), ambasador al Germaniei la Bucu-
reşti între anii 1941 – 1944. 
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Lugoj. Pius a fost întrebat telegrafic dacă primeşte un post de 
medic secundar la Sanatoriul Preşedinţiei de Consiliu din 
Bucureşti. E doctorul Filipovici care i-a pus în vedere lui Pius 
că îl ia pe lângă el. 

10 Martie. Azi am sosit de la misiunile ţinute la 
Târnova. După cele din anul trecut de la Parţa, asta e a doua 
decepţie a mea în legătură cu misiunile. Preotul de acolo i-a 
invitat pe oameni să vină să se spovedească – au şi venit – dar 
nu la misiuni ca atare. Adică am ajuns eu să-l ajut la spovedit 
pe popa din Târnova! Pe deasupra, mizeriile cu încartiruirea în 
cameră rece şi cu biserica în construcţie, prin care sufla vântul 
şi vrăbiile ne asurzeau cu cântecul lor! 

12 Martie. Aseară a plecat Mili la Nica, la Mediaş.  
Generalul Rosetti, ministrul Educaţiei Naţionale şi 

Cultelor a fost la Timişoara şi a spus profesorilor de acolo că în 
curând se vor reîntoarce la Cluj; să nu facă investiţii la 
Facultatea de Ştiinţe. Să fie adevărat ?... 

16 Martie. Azi a hirotonit episcopul Pacha doi clerici 
minoriţi în biserica catolică de aici. Am fost şi eu invitat atât la 
ceremonie, cât şi la masă.  

Nu ştiu dacă am însemnat aici: mai în iarnă, când nu 
eram eu acasă, îmi spunea canonicul Ienea că a fost la biroul 
capitular un domn să se informeze asupra purtării germanilor în 
Lugoj (în special a lui Horger), de la Preşedinţia Consiliului! 

Doamna Zasloţi a petrecut două nopţi la hotel 
„Imperial” cu un domn; condusă la Poliţie, a spus că a avut 
două „matineuri” cu el; a mai spus că se va găsi un glonţ şi 
pentru generalul Antonescu. Pentru aceasta a fost dată la 
Consiliul de Război. E nebună de tot! Cum l-a bătut Dumnezeu 
pe Zasloţi! I-a trebuit femeie cultă! 

23 Martie. Luni, în 17 după-amiază, a venit Pius de la 
Timişoara şi a stat acasă până marţi seara. Şi-a confecţionat 
două rânduri de haine (şi Lici unul). Am cumpărat şi eu stofe, 
şi-a cumpărat şi Pius. Am cumpărat şi pânză pentru cămăşi, am 
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cumpărat 100 kg făină, slănină etc. în vederea vremurilor grele 
ce ne aşteaptă. Deja 2 zile pe săptămână nu se dă pâine (un 
brutar vinde mălaiul), porcii au fost săptămâna aceasta cu 84 
lei kg viu (eu l-am luat în Decembrie cu 48) şi măcelarii nu o 
să mai taie! 

Lui Pius i-a scris Philipovici că proiectul cu spitalul 
Elisabeta a căzut baltă. Rămâne la Timişoara, cam rău dispus, 
şi se ocupă cu gândul de a-şi deschide cabinet.  

Cerul se întunecă tot mai mult! Să vedem unde vom 
ajunge. Noul ministru de Externe al Ungariei, Bardossy1, a 
făcut o vizită colegului său german Ribbentrop2. Acesta a spus 
într-un toast ce satisfăcută e Germania că Ungariei i s-a făcut 
dreptate prin retrocedarea teritoriului de la noi şi că şi în viitor 
le va sprijini toate aspiraţiile! Frumoase perspective pentru noi! 
Şi sunt la noi care mai cred ... se spune că şi ministrul de 
Interne3 al nostru, care a fost săptămâna aceasta la Lugoj, ar fi 
spus la Prefectură funcţionarilor refugiaţi că nu-i încadrează, ci 
să aştepte până pleacă înapoi. Iar Generalul Dragalina, care tot 
săptămâna aceasta a făcut inspecţie aici, ar fi spus ofiţerilor să 
se pregătească de război cu Ungaria! 

Şi chiar acum îi vorbeşte neamţul frumos ungurului, 
când acesta cochetează cu ruşii    (primind de la ei steagurile 
din 1848), iar pe Eckhardt Tibor4 l-au trimis în America să facă 
propagandă! 

Iugoslavia, având la spate Rusia, a putut să pună 
condiţii de intrare în pactul tripartit, nu ca noi! Noi pare că 

                                                 
1 Lászlo Bárdossy (1890 – 1946), om politic maghiar, ambasador al 
Ungariei în România, ministru de Externe în anul 1941. 
2 Joachim von Ribbentrop (1883 – 1946), diplomat şi om politic german, 
ministru de Externe al Germaniei între 1938 – 1945. 
3 Ministru de Interne la acea dată a fost generalul Dumitru I. Popescu (1883  
– 1970). 
4 Eckhardt Tibor (1888 – 1972), jurist, adversar al aderării Ungariei la 
Pactul Tripartit. În 1941 a emigrat în SUA şi după 1945 a devenit 
conducătorul opoziţiei maghiare în exil. 
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suntem sortiţi pieirii. Chiar în Rusia, unde se mândresc cu 
libertatea tuturor limbilor, s-a ordonat ca limba românească să 
fie scrisă cu chirilice! Şi, deşi fără Dumnezeu, ruşii au trimis la 
Crăciun un vlădică rusesc la Chişinău (ai noştri toţi au fugit!). 

Să văd cum voi reuşi cu călătoria în Ungaria. 
25 Martie. Azi l-am întâlnit pe Gheorghe Giurgiu, 

redactorul Tribunei Ardealului din Cluj. E de o lună în ţară. 
Venit acum de la Bucureşti, spune că acolo lumea e optimistă; 
discursul lui Ribbentrop a avut tâlcul să presioneze1 de o parte 
pe iugoslavi, pe de altă parte să le amintească ungurilor că 
numai prin nemţi au ajuns la ceva. Despre întâlnirea dintre 
Maniu şi Killinger spune că nu a avut loc. Killinger ar dori-o, 
dar Maniu nu stă de vorbă cu el. 

Acum e criză de guvern la Bucureşti, se aşteaptă sosirea 
lui Killinger de la Viena. Germanii pretind un guvern autoritar 
civil. Antonescu i-a oferit portofoliul lui Mihalache, Mihai 
Popovici2 e mijlocitor între el şi nemţi; dar Maniu le-a interzis 
să primească posturile de ministru, subsecretar şi prefect. 
Altceva da! Antonescu e optimist, se vede că are asigurări din 
partea Führer-ului; Neubauer, omul acestuia, ar fi spus că 
Führer-ul s-a convins de greşeala pe care a făcut-o. 

(Şi acum închei jurnalul, până când va da Dumnezeu să 
mă reîntorc din Ungaria, unde plec azi după-amiază. Doamne 
ajută!) 

9 Aprilie. Revenit din Ungaria continui jurnalul.  
Am plecat în 25 seara, am dormit la Arad. În 26 am luat 

viza ungară şi am plecat cu acceleratul, după-amiază am fost la 
Budapesta. Am mers la Hotelul „Regina Elisabeta”. De la Arad 
am mers cu Petru Groza, cu care am petrecut în câteva rânduri 
şi la Pesta, odată chemând şi pe prietenii comuni: pe Horvath 

                                                 
1 a intenţionat să pună presiune  
2 Mihai Popovici (1879 – 1966), membru al P.N.R., ulterior al P.N.Ţ., 
apropiat de Iuliu Maniu. A fost ministru în toate guvernările ţărăniste din 
perioada interbelică. 
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Bela şi Hertzeg Elemér. M-a durut foarte mult cum Petru nu 
avea decât cuvinte de critică faţă de România. 

Nunţiul Rotta de la Budapesta e un moşneag 
neputincios şi mărginit. Nu numai că nu a trimis banii pentru 
misiuni, dar, aşa cum mi-a spus mai târziu P.S. Rusu la Baia 
Mare, nu e în stare să le expedieze nişte bani pentru liturghii. 
Cu misiunile m-a îndrumat la Krywald. 

Alte isprăvi n-am prea făcut la Pesta, decât mici 
cumpărături şi am văzut oraşul, constatând că traiul în el, ca în 
toată Ungaria e altfel, nici nu e aşa de scump ca la noi! 

În 28 seara am plecat de la Pesta şi în 29 pe la amiază 
am fost la Baia Mare. Am stat la P.S. Rusu, pe care l-am găsit 
tot voinic, bine dispus, dar – ca întreg clerul de acolo – cu 
amărăciunea în suflet şi cu speranţa, pe zi ce creşte, că vor veni 
vremuri mai bune! De la P.S. Sa am aflat că ei deja şi-au 
constituit deja Acţiunea Catolică proprie şi organizaţia operelor 
misionare, asta pentru a nu fi înglobaţi în cea maghiară, cum 
tinde episcopul maghiar. Se ştie că episcopii noştri de acolo 
(Hossu), când au intrat în conferinţa episcopilor maghiari, au 
citit o declaraţie prin care şi-au formulat rezervele lor. 

Am vizitat şi pe Breban, mi-a povestit cum a fost închis 
la unguri. 

Luni, în 31 dimineaţa, am plecat din Baia Mare şi după-
amiază am ajuns la Cluj. Am tras la episcopul Hossu. Acesta 
mi-a povestit cu multă amărăciune de luptele ce au să le ducă 
acum în Ungaria, după ce 22 de ani au luptat pentru drepturile 
Bisericii în România! 

Am mai văzut aici pe părintele Cisma Avram, părintele 
Leo Manu (cu care am luat odată masa) la Banca Agrară, pe 
Dr. Emil Haţiegan, apoi am fost la domnul consul Chinezu 
(care m-a invitat la masă, dar n-am putut sta, fiindcă aveam să 
plec cu trenul de după-amiază).  

Plecând în 1 Aprilie de la Cluj, după o călătorie de 9 
ore, am ajuns noaptea la Oradea. Aici am mers la P.S. Frenţiu, 
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care fusese avizat de la Cluj. Am stat aici până în 3 crt., când 
după-amiază am plecat şi seara am fost la Arad.  

În tot locul am auzit despre mizeriile pe care la îndură 
poporul nostru din Ardealul ocupat, cu intelectualii în mare parte 
expulzaţi. Funcţionari români nu sunt; la Cluj rămăseseră vreo 6 
profesori români la secţia românească, acum pe toţi i-au transferat 
în Ungaria şi pun profesori maghiari. Soţiile de preoţi, rămase 
învăţătoare, au fost transferate în alte părţi. La Bixad nu poate să 
apară Cuvântul Adevărului, la Cluj nu se admite Viaţa Creştină. 
Am fost întrebat cum o mai ducem cu dominaţia ortodoxă aici în 
ţară; cei de acolo încă simţesc această dominaţie de la noi. 
Episcopia noastră de la Baia Mare şi cetăţenia maghiară a 
Excelenţei Sale Frenţiu nu sunt încă recunoscute, ungurii le 
folosesc ca manevră pentru a obţine avantaje în favoarea 
Hajdudorog-ului. Roma a refuzat înfiinţarea Hajdudorog-ului pe 
teritoriul episcopiilor româneşti; Congregaţia ar dori o aranjare 
teritorială, ceea ce nu admit ai noştri. P.S. Frenţiu îmi spunea că 
planul a fost expulzarea lui Hossu şi Rusu la Cluj şi Oradea unită, 
acque principaliter cu Hajdudorog, venind aici episcopul 
maghiar. Acum zice că i s-a fixat definitiv sediul la Nyíregyháza!  

Despre impresiile mele din Ungaria cred că voi publica 
ceva în „Unirea”. 

Sosit acasă, am găsit toate bine. Numai Nica scrie de la 
Predeal că lui Sandu îi tot vine temperatură 37,2o seara. 
Sărmanul de el şi sărmana de ea! Le admir tăria sufletească cu 
care suportă toate durerile. 

Pe Lici l-am găsit recenzor.  
Până eram încă la Pesta, a izbucnit o întorsătură politică 

în Iugoslavia: schimbarea regimului, abandonarea pactului 
tripartit! Iar la Oradea a venit ştirea despre moartea (prin 
apoplexie) a primului ministru ungar Teleki; abia pe drum am 
aflat că se sinucisese. 

Duminică seara am primit telegramă de la Timişoara că 
Silviu Popa e mort; luni dimineaţa am plecat la înmormântarea 
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lui. Pe autobuz am auzit că sârbii au bombardat Timişoara, 
Aradul şi Oraviţa. Ce o mai fi cu acest război, vom vedea; 
barem pe noi de ne-ar feri Domnul de valurile lui. Şi aşa nu 
mai găsim pâine. Săracul Silviu s-a dus, după atâtea decepţii şi 
amoruri avute în familie! 

Sosind marţi acasă, am avut de înmormântat pe văduva 
Bolboca, soacra canonicului Iosif Popa.  

10 Aprilie. Azi primim de la Lulu o scrisoare prin care 
ne comunică că de când a plecat de acasă s-a simţit cam rău, iar 
mai nou a avut într-o zi spută cu sânge; de aceea şi-a luat un 
concediu de două săptămâni şi pleacă – după îndrumările 
doctorului – la Poiana Braşovului, unde va petrece şi Paştile. 
Va fi cu Alexandru şi cu Nica. Iar noi suntem cu durerea unui 
al doilea bolnav! În scrisoarea lui mă roagă Lulu să fac liturghii 
pentru el şi vorbeşte de puterea darului; apoi spune că a 
întrerupt scrisul că-i venea să plângă! O, dragul meu, cum îmi 
vine şi mie să plâng! Dumnezeu să-ţi redea în curând sănătatea 
deplină, tu, scumpul nostru! Vom avea Paşti triste, dar le 
suportăm bucuros numai să te ştim pe tine sănătos! Doamne fii 
cu noi! 

18 Aprilie. E vinerea mare. Ieri am avut bucurii. Lici s-
a împărtăşit. Am primit scrisori: de la Lulu, de la Sandu şi de la 
Pius. Lulu s-a oprit la Predeal, la vila B.N.R. Dar e vreme 
proastă, stau tot în cameră. Sandu ne scrie că a fost pe acolo 
Van der Welde şi a vorbit cu doctorul, a rămas încântat văzând 
că nu are ceva grav, dar va trebui să stea până în 1 Septembrie. 
S-a îngrăşat 7 kg, dar de când (în martie) a fost la Mediaş şi a 
luat gripă, nu-l lasă temperatura de 37,1-3.  

Pius vine de sărbători. Am trimis un pacheţel la 
Predeal.  

Ieri a fost la mine Alexandru Solomon din Timişoara 
să-l ajut să nu-i ia casa, în baza art. 6: că moşu-său a fost omul 
poporului, a fost ales primar la Vulcan. Cum îl poate aceasta 
ajuta?  
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E vreme proastă: tot plouă, va fi compromisă recolta, 
nici nu se poate semăna. 

Sârbii au capitulat aseară. Iată că în 12 zile germanii au 
isprăvit cu aceşti ticăloşi, care au spart Mica Antantă, au pactat 
cu nemţii şi cu ungurii, ca apoi să se pună în conflict cu ei şi 
să-şi primească pedeapsa. Bacica e ocupată de unguri şi aceştia 
se hârâie tot mai mult spre noi. Ce va fi de noi dacă merge tot 
aşa?  

Pe deasupra, după refuzul scrisorii lui Horia Sima de 
către generalul Antonescu, se tot aude că legionarii se 
pregătesc să vină la putere. 

Dăian e aşezat la Deva, unde scoate gazeta Dezrobirea. 
Se vede că guvernul îi dă bani pentru propagandă internă. De 
ce nu se îngrijeşte şi de propaganda externă? 

24 Aprilie. Au trecut sărbătorile, mai puţin triste decât 
cum se anunţau. A venit Pius şi a stat până astă seară, acum a 
plecat. Lulu ne-a scris de la Predeal, a petrecut împreună cu 
Nica şi Sandu, el a fost la medic, nu are nimic la plămâni, 
numai bronşita îl necăjeşte. Pius se va opera de apendicită. 

Pius se ocupă cu ideea deschiderii unui ambulatoriu 
policlinic la Timişoara, împreună cu alţi doi colegi. Dar mai 
întâi are să dea – în mai – examenul de medic secundar.  

Vremea s-a făcut frumoasă. 
Multă emoţie şi nelinişte ne-a cauzat mersul războiului 

şi ştirile politice. Era vorba – a comunicat-o şi guvernul – ca de 
Paşti legionarii vor da o lovitură. Armata a stat pregătită, nu s-
au dat permisii, decât în  rază de 10 km, au venit la Prohodul 
Domnului şi la Înviere soldaţi în număr mai mare. Cred că 2 
companii au fost postate în faţa bisericii, dar cu armele 
încărcate! A fost o mare uşurare pentru ţară declaraţia făcută în 
ziua I de Paşti, ziua naşterii Führer-ului, de faimosul Killinger, 
ministrul Germaniei la Bucureşti, că Germania sprijină pe 
Antonescu. Se spune că a făcut-o pentru a câştiga simpatia 
românilor, în vederea războiului care se spune că în mai îl va 
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începe Germania cu Rusia. Pe de altă parte, declaraţia pare şi 
cam perfidă, fiindcă vorbeşte de „fidelitate”, ceea ce e o 
chestiune de apreciere. Chiar pentru aceea, unii tot nu sunt 
dumiriţi.  

E vorba că nouă ni s-a oferit Banatul iugoslav, dar 
Antonescu a refuzat, fiindcă s-a propus ca o compensare pentru 
Ardeal. Atunci Antonescu a oprit trupele plecate – Regimentul 
42 din Lugoj era la Vasiova, cu caii înhămaţi. Totuşi îmi spune 
azi Flaviu Andrea, venit de acolo, că după instrucţiunile ce le 
au vor merge! Toată lumea a aprobat faptul că Antonescu nu s-
a aruncat asupra prăzii din Iugoslavia, cum s-au aruncat ungurii 
şi bulgarii! Deşi sârbii nu meritau nici o consideraţie! 

Azi îmi spune cineva că Gafencu ar fi venit de la 
Moscova cu o scrisoare din partea lui Stalin, prin care îi propunea 
lui Antonescu să sprijine Serbia, iar el, în schimb, ne va ajuta la 
refacerea ţării. Antonescu ar fi arătat această scrisoare Führer-ului. 
(Deci exact ceea ce s-a făcut, în sens invers cu ocazia arbitrajului 
de la Viena!). Acolo s-a obiecţionat lui Manoilescu că Regele 
Carol a cerut protecţia Rusiei, iar Stalin a arătat Führer-ului 
scrisoarea. Aşa mi-a spus Nemoianu.  

Se aşteaptă cu înfrigurare rezultatul noii conferinţe de la 
Viena, unde se va decide acum soarta Europei sud-estice. Sunt 
diferite combinaţii: unii sunt siguri că ni se restituie Ardealul 
de Nord. Alţii vorbesc de ocuparea Banatului prin germani – 
ştiri spiritiste spun că asta s-ar întâmpla în 7-9 zile, vom avea şi 
prefect german. Aceleaşi ştiri spun că războiul va mai dura 9 
luni şi-l va câştiga Anglia. Întorsătura vine pe neaşteptate şi va 
merge catastrofal, dar vor fi şi multe revoluţii. 

Ungurii iarăşi ne atacă, semn că este ceva în favoarea 
noastră. Ştie Bunul Dumnezeu ce ne mai aşteaptă! Dar nu ştiu 
ce vom mai mânca! Deja nu se găseşte nici cucuruz pentru 
găini! Făină am cumpărat nu demult, cu 28 de lei kg, de la un 
ţăran, clandestin; acum cer 32. Har Domnului, avem făină până 
la noua revoltă! 
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2 Mai. La Viena nu s-a ţinut decât o conferinţă 
informativă. Ungurii se tot agită, e vorba că duminică, în 4 crt., 
să intre în Banat. Dar Banatul iugoslav deocamdată stă aşa. 

Astă-noapte şi azi au tot trecut germani motorizaţi spre 
Caransebeş. E vorba să intre în Turcia. Va fi curând război şi 
cu ruşii, aşa văd din vorbele lui Otto, care e cam pesimist. 
Alaltăieri seara am fost pe la el, cu Pius, având să petrec 
întreaga seară la Timişoara, până la tren. Am venit de la Lipova 
şi Arad, unde am fost la inspecţie catehetică. 

Acasă am găsit o scrisoare de la Lulu, scrisă la 
Bucureşti, după reîntoarcerea de la Predeal. Încă nu se ştie când 
va fi operaţia, dar după aceea vine la Lugoj la odihnă. 

Acelaşi lucru îl va face poate şi Sandu, având să 
părăsească Predealul. Aşa ne scrie azi Nica.  

Dăianu îmi scrie că cenzura nu admite tipărirea 
articolului „Atenţiune la Rusia”, ce i-au trimis pentru gazeta 
Dezrobirea. Mizerabilă cenzură. Când au fost desfiinţate 
partidele, am dat la Decalogul un articol despre răul pe care ni 
l-au făcut partidele în cler: mi l-au suprimat. Astă toamnă am 
dat ce zice Prohaska despre unguri: nu a putut apare! Ce lipsă 
de demnitate! 

5 Mai. Ieri, duminică seara, a sosit Lulu de la 
Bucureşti. A venit să se opereze acasă. Nu ştiu dacă o va face 
la Lugoj sau la Timişoara.  

Azi a venit Ioniţă; pleacă dimineaţa.  
6 Mai. Aseară a sosit episcopul de la Bucureşti, a fost la 

comemorarea lui I.C. Brătianu de la Florica. A vorbit cu Ion 
Lapedatu, care l-a lăudat foarte mult pe Lulu, şi cu Buzilă despre 
Sandu. I-a spus Nunţiului, doctorului Anghelescu şi altora că eu 
am fost în Ungaria şi le-a povestit ce am văzut pe acolo. 

8 Mai. Azi a fost pe la noi părintele Gârleanu, venind 
de la Bucureşti. Am avut de discutat chestiunea „Micului Mi-
sionar”. Mi-a povestit ce a auzit de la Mitropolitul Cisar. 
Germanii repartizaţi de la noi scriu la cei rămaşi aici. Sunt unii 
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care se gândesc să plece şi ei. Li s-a scris că pot să meargă, dar 
să nu plece până nu vorbesc cu Henrich (un anumit Henrich 
care e mort de 2 ani!). Alţii scriu: ne merge foarte bine, avem 
tot ce ne trebuie şi tot cântăm cântarea românească „Aoleo şi 
vai de mine”. Alţii: e foarte bine aici, avem de toate, dar de 
când am venit nu ne-am întâlnit cu Mariţa (ăsta era numele 
unei vaci cu lapte a lor!).  

13 Mai. Azi am sosit de la Bucureşti, unde am fost la 
procesul Cibului. Durere, s-a amânat din nou. Am plecat vineri 
9 crt. seara, dimineaţa am sosit la Mediaş, unde am stat până 
duminică dimineaţă. Am văzut-o pe Nica, draga mea, cum 
poartă grija unei case grele, cu bărbatul bolnav. Am examinat 
noua locuinţă, pe care şi-au ales-o. Ea e tot mai bine dispusă, 
suflet candid, cum rar se va mai găsi! 

Duminică am fost la Predeal, la Sandu. E sătul de 
sanator şi îl va părăsi la sfârşitul lunii. Dar toate nenorocirile 
vin pe capul lui: mai nou e inflamaţia unei măsele şi a glan-
delor! În aceeaşi zi, seara, tot cu mare întârziere de tren, am 
ajuns la Bucureşti.  

Luni am fost pe la P.S. Aftene, care îmi spunea că 
pleacă cu Nunţiul la Blaj să-l vadă pe Mitropolitul, care e rău 
de tot. Şi-mi spune că a observat la P.S. Bălan defectul vederii: 
acuşi nu va mai fi bun de nimic nici acesta. Într-adevăr: nu ştiu 
ce va fi de biata noastră biserica dacă moare Mitropolitul ac-
tual. 

Aseară am plecat, am călătorit toată noaptea şi azi 
după-amiază am sosit acasă. L-am găsit pe Lulu operat de 
apendicită şi de hernie la ambele părţi. Apendicele se prezenta 
rău, bine că l-a scos. Operaţia, la care a asistat şi Lici, a mers 
bine, dar, după aceea, a avut săracul de suferit. 

Aflu că episcopul a plecat sâmbătă, bolnav, la Prislop, 
dar n-a putut merge decât până la Haţeg; de acolo, în loc să 
înceapă vizita canonică, a venit acasă. Dacă se face bine, merge 
în Protopopiatul Jiului. 
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14 Mai. Azi Lulu a dus-o tot cam greu. Senzaţia zilei e 
fuga cu avionul în Anglia a lui Rudolf Hess, locţiitorul Führer-
ului. Germania o explică aşa că era smintit, avea o idee fixă că 
el poate face pace cu Anglia, ba o gazetă germană merge până 
la a presupune că englezii îl vor fi amăgit. Dar nu pare a fi fost 
nici nebun, dacă a plecat cu un avion Messerschmidt, pilotat de 
el şi s-a dat jos cu paraşuta, în Scoţia, unde a trebuit să cu-
noască locul; nu de englezi îl va fi durut pe el, ci ar fi primul 
şoarece care fuge de scufundarea corabiei! 

Colonelul Hidu e numit primarul Lugojului. Îmi spune 
că doamna lui nu vrea nici cum, se teme să nu-l omoare legio-
narii! Fostului primar Vasile i-ar fi spus să nu meargă alături de 
prefect pentru că pe prefect îl împuşcă şi ar putea fi atins şi el! 

23 Mai. Azi a ieşit Lulu din spital şi, har Domnului, e 
bine. Ce mulţumire că a trecut şi peste aceasta! 

Ieri a fost la noi Gică Grama de la Timişoara, alaltăieri 
Mäxer. 

26 Mai. Tremendae aegritudinis initia sentiens, medicum 
Dr. Vince adici, qui me examinans nihil aliud invenit, quam 
mechanicum defectum prosthatae. Huic succurrens me curare 
coepit, frictionibus injectionibusque; sentio jam prodesse1. 

Pius ne-a telefonat de la Sibiu: a luat la scris 18/20, la 
oral 20/20, e luptă cine să fie primul. Bravo! La început ne 
scrisese că sunt câţiva protejaţi, ba în jurul unui protejat s-a 
iscat şi o neînţelegere între membrii comisiei. 

29 Mai. Azi a sosit Pius de la Sibiu peste Mediaş, unde 
a văzut pe Nica. A fost clasat al doilea cu 76 de puncte; primul 
a fost clasat ca să nu-şi piardă postul, asistentul de 3 ani al doc-
torului Pop. Dar pe Pius l-a felicitat toată comisia şi i-a propus 

                                                 
1 Simţind începuturile unei boli de temut, am mers la medicul Dr. Vince 
care, după ce m-a examinat, nu a găsit nimic în afara unui defect de 
funcţionare a prostatei. Pentru a-mi veni în ajutor a început să mă trateze cu 
masaje şi injecţii; simt că deja îmi ajută. (lat.) (n. trad.) 
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să nu rămână în provincie; Pop i-a promis că îi va scrie de în-
dată ce se va ivi la universitatea lor un post vacant. Ca să-l 
scoată pe celălalt, i-au adăugat 0.5 la nota egală cu Pius. 

Macavei de la Blaj îmi scrie că starea Mitropolitului e 
critică, poate veni oricând deznodământul fatal. Chiar de aceea 
îmi cere date asupra activităţii lui la Lugoj, ca să le aibă la înde-
mână. 

2 Iunie. Azi a sosit episcopul acasă din vizita canonică 
în protopopiatul Jiului. A câştigat cele mai bune impresii. Pius 
a plecat aseară la Timişoara.  

5 Iunie. În legătură cu concentrările pe toată linia se 
colportează tot felul de ştiri: că germanii ar fi obţinut ca ruşii să 
elibereze Basarabia, dar cer şi Ucraina pe 50 de ani; că Molo-
tov ar fi la Bucureşti, unde ar trata declararea Ucrainei naţio-
nal-socialiste independente; că ruşii ar pretinde Constanţa, Ga-
laţii, Brăila şi porturile de pe Dunăre etc. Se mai spune că ar-
mata noastră merge în Moldova, iar armata germană de acolo 
merge în altă parte. 

Au fost chemaţi la Bucureşti pe mâine la 6 toţi generalii şi 
coloneii proveniţi din armata austro-ungară. Telegrama a dat-o 
însuşi Generalul Iacobici, ministrul de război. Oare pentru ce? 

Hitler cu Mussolini iarăşi s-au întâlnit la Brenner, semn 
că se întâmplă ceva! 

De o săptămână avem vreme bună: sperăm să fie recol-
tă. Pomii sunt mâncaţi de omizi! 

6 Iunie. De la Blaj se anunţă că a murit Mitropolitul 
Nicolescu. Deci repede s-a împlinit ceea ce îmi povestea Maca-
vei la 29 mai. Voi merge cu episcopul la înmormântare. 

7 Iunie. Ministerul Cultelor Nr. 575/1941 din 30 mai 
trimite eparhiilor următoarea notă informativă (confidenţial): 
„În urma dispariţiei de pe teren a comandanţilor refugiaţi peste 
graniţă, comandamentul legionar a trecut în alte mâini, iar pen-
tru o mai perfectă siguranţă el a fost restrâns la un mănunchi de 
gazetari căliţi în luptele politice şi de teologi fanatici. 
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De la acest comandament restrâns pornesc dispoziţiile 
şi cuvintele de ordine la toate unităţile, lor supunându-li-se 
chiar oameni care, în perioada Statului naţional legionar, au 
ocupat demnităţi importante, căci regula legiunii este ca in-
dividul încadrat în mişcare, indiferent de poziţia socială, să fie 
subordonat gradelor ierarhice din interiorul organizaţiei.  

Pentru ca nucleul care exercită conducerea supremă în 
absenţa lui Horia Sima şi a celorlalţi dispăruţi sau arestaţi să 
poată opera în deplină cunoaştere a situaţiei în Stat, s-a creat un 
serviciu special de informatori, recrutat din elemente bine in-
troduse la instituţiile unde lucrează, astfel că comandamentul 
este în permanenţă la curent cu tot ceea ce se întreprinde în 
anumite instituţii publice şi particulare de seamă. 

Legătura dintre comandament şi informatori o stabilesc 
curierii, care aduc informaţii comandamentului şi transmit 
informatorilor ordine.” 

Aici menţionez că, stând de vorbă nu demult cu Du-
mitru Moise (care, se vede, are din ce trăi, deşi taie frunză la 
câini!), el îmi spunea că rebeliunea din Ianuarie a fost provo-
cată. Generalul dorea să pună mâna şi pe şefia legiunii. De 
aceea au provocat cazul cu uciderea maiorului german. Do-
vadă: nu mult înainte de aceea, în Consiliul de Miniştri, nu ştiu 
care ar fi provocat pe legionari să predea şefia lui Antonescu. 
Atunci Iasinschi1 ar fi răspuns: „Noi nu am pus şef pe nimeni, 
şeful nostru s-a impus de la sine, nu avem nimic de dat…” 

Şi a continuat arătând că totul e operă masonică. Eu i-am 
cam arătat apoi că nu ştii ce e mai rău: masoneria sau marxismul? 
Cu care a făcut pact nazismul?! 

                                                 
1 Vasile Iaşinschi (1892 – 1978), farmacist, lider al mişcării legionare din 
Bucovina, ministrul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale în guvernul 
naţional legionar până la rebeliunea din ianuarie 1941. S-a refugiat în 
Germania şi ulterior s-a stabilit în Spania, numărându-se printre 
organizatorii mişcării legionare din exil. 
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11 Iunie. Aseară am venit de la Blaj, unde am fost la 
înmormântarea Mitropolitului Nicolescu. N-au venit episcopii 
de dincolo, se vede că nu au primit viză, deşi Macaveiu mi-a 
scris că i-a avizat şi pe ei să se pregătească. Am vorbit şi eu în 
numele Episcopiei Lugojului. E mare necaz: Nunţiul l-a numit 
pe Aftene administrator apostolic, blăjenii vor să-l aleagă pe 
Macaveiu vicar capitular. Să vedem ce va ieşi din afacere.  

Întâlnind pe prof. dr. Alexandru Pop de la Sibiu, m-a 
felicitat pentru Pius. 

Am fost şi până la Nica. Sandu e acasă, cu starea lui tot 
nelămurită. Când va da bunul Dumnezeu să-l vedem sănătos? 

Venind înapoi, ne-am oprit cu episcopul la Turdaş şi la 
Spini, unde s-a ţinut examen de religie. 

13 Iunie. Se întunecă tot mai mult. Din Lugoj au plecat 
două regimente. Începând cu ziua de mâine, nu se va putea că-
lători decât cu legitimaţii de la Poliţie sau Jandarmerie. 

Azi episcopia a primit următoarea telegramă: 
„P.S. Episcop al eparhiei gr. cat. române din Lugoj,  
Sunteţi rugat ca în decursul verii acesteia împreună cu 

preoţii tuturor parohiilor să nu vă părăsiţi posturile orice s-ar 
întâmpla. Ministrul Culturii naţionale şi al Cultelor subsecreta-
riatul de stat I. Sandu nr. 32685-12/6/1941”.  

S-a dat ordin ca în localuri publice  şi pe stradă să nu se 
mai vorbească ungureşte. Asta, se spune, ca răspuns la noile bar-
barii ce încep în Ungaria. Din acelaşi motiv, mi se spune de la 
Prefectură, s-a cerut Mitropoliei Moldovei să trimită călugăriţe 
ortodoxe pentru Azilul săracilor. S-a terminat deci cu intervenţiile 
mele pentru salvarea călugăriţelor catolice de aici. 

15 Iunie. Azi a ţinut aici conferinţă părintele Dăianu des-
pre Ieremia Valahul. A sosit aseară şi a plecat azi după-amiază cu 
episcopul, la Sibiu la prof. Mihail, ca să-şi examineze ochii. 

Zilele acestea a fost la München Generalul Antonescu, 
unde a avut întrevederi cu ministrul de Externe al Reich-ului, 
Ribbentrop, şi a fost primit şi de Führer. Gazetele germane dau 
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importanţa cuvenită vizitei, iar cele româneşti sunt pline de 
nădejdi.  

Totuşi, pare că totul e o iluzie. Ziarele de azi, sub titlul 
„Nu se cunosc amănunte asupra discuţiilor de la München”, 
publică o telegramă de la Berlin, în care se spune: 

„La o întrebare pusă de reprezentanţii presei, dacă se 
poate afla ceva mai amănunţit asupra conţinutului convorbiri-
lor, care au avut loc în timpul vizitei generalului Antonescu la 
München – la Wilhelmstrasse s-a răspuns negativ. 

Pentru Germania – se spune în cercurile amintite – mai 
lucrează un front împotriva Angliei: frontul diplomatic, care 
luptă zi şi noapte, ca şi frontul militar.” 

Va să zică: depinde de purtarea românilor ca să li se 
facă ceva dreptate. 

Spune Dăianu că la Deva, în urma unui ordin ministe-
rial, a fost convocată o consfătuire la primărie asupra necesită-
ţii de a se primi mai prieteneşte ofiţerii germani. S-a constatat 
că ei sunt luaţi în primire de nemţi şi de unguri… Dar bieţii 
români nu se prea încălzesc, până nu vor vedea ceva ce să ne 
deoblige. Le-am dat totul şi ei ne-au sfâşiat trupul… 

În legătură cu acestea, citim următoarele (Tribuna, Bra-
şov, 15 VI 1941): 

„Ziarul Uj Magyarság (Budapesta, 30 Aprilie) publică 
un articol în legătură cu discursul rostit la 24 Aprilie în 
parlament de prim-ministrul Barossy. 

Cităm din acest articol următorul pasaj concludent: „În 
Europa nu va fi niciodată posibilă o organizare definitivă  care 
să fie deopotrivă pe placul şi în favorul fiecărui popor, dar se 
poate – da! – închipui o organizare şi nu se poate decât o astfel 
de organizare, care, cel puţin, să dea conducerea în mâna 
majorităţii popoarelor, în mâna elitei popoarelor europene. Noi, 
ungurii, aparţinem elitei popoarelor Europei, prin istoria, prin 
trecutul şi prin puterea noastră actuală, şi de aceea trebuie să ne 
prezentăm la organizarea generală cu puterea şi cu ideea unui 
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imperiu maghiar, în sistemul nostru de drept în materie de 
naţionalitate, care se întemeiază nu pe majoritate şi pe 
minoritate, ci pe baza solidă şi firească a avizării unul la altul a 
grupurilor de popoare. Acest drept istoric şi această misiune 
viitoare a ungurimii, marii noştri aliaţi au să o recunoască, şi 
numai pe ungurime se poate baza în Bazinul Dunărean. 

De aceea – încheie ziarul – ungurii trebuie să se apuce 
să facă de zor reformele cu care au întârziat şi să se acomodeze 
vremurilor”. 

Oare cum îndrăzneşte să vorbească cineva astfel? 
16 Iunie. Azi îmi spune colonelul Brazdă că la Bucu-

reşti a fost vorba, chiar cu Generalul Pop, noul ministru la Va-
tican, ca episcopul nostru să meargă pe vreme mai lungă admi-
nistrator apostolic la Blaj. Tot el spune că de război între Ger-
mania şi Rusia nu poate fi vorbă; germanii le-au oferit ruşilor 
ieşire la Golful Persan. 

Pe noi ne vor angaja aşa că Ardealul şi Banatul se pune 
sub administraţie germano-italiană; ei fac recensământul şi, 
după cum se vor convinge pe urma aceluia, vor atribui Româ-
niei şi Ungariei, făcând chiar şi enclave, cu comunicaţie de căi 
ferate internaţionalizate. 

La urmă nemţii vor isprăvi şi cu bolşevismul. 
19 Iunie. Azi a plecat Lulu la Bucureşti. A intrat în 

trenul îndesat, tren personal, căci nu există decât două 
personale. Cine ştie cum va fi mers până la Bucureşti?! Şi cum 
va fi acolo traiul, alimentaţia? Dumnezeu să-l ajute. 

22 Iunie. Astă dimineaţă, după Utrenie, ne spune colegul 
Ienea că suntem în război cu ruşii: a auzit la 5.30 proclamaţia lui 
Hitler. După aceea am ascultat şi noi la radio, mare însufleţire în 
toată ţara! Toată lumea e convinsă că Hitler îi va zdrobi pe ruşi. 
Din proclamaţia lui vedem ce pretenţii aveau ruşii faţă de noi, ce 
pericol ne păştea! Şi mai ceva: Hitler dă un certificat legionarilor 
care au făcut puciul din 21-23 Ianuarie, l-au făcut la instigaţiile 
Moscovei, fiind confuzi la cap şi necopţi!... 
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Faptul că Generalul Antonescu e generalismul armatei 
de la frontul românesc ne dă speranţe de viitor: România va 
trebui să fie apreciată după rolul ei. Îmi spune subprefectul 
Petrovici că a auzit de la Schramm cum că Hitler a voit să dea 
armatei române numai rolul unei armate de ocupaţie, dar 
Generalul a zis: „Mergem la luptă!” Atunci ar fi zis: „Bine, 
până la frontiera Basarabiei.” Generalul a zis: „Nu, până la 
capăt!” Asta ar fi plăcut mult lui Hitler. 

24 Iunie. Azi am făcut inaugurarea crucii la mormântul 
lui Marianescu. Venind acasă obosit şi punându-mă la masă, 
auzim gălăgie sub poartă: vine Petru Groza cu prietenul 
Nicolae Costea, cu întreaga familie, de la Bucureşti. Au mers la 
Buziaş cu copiii, Bucureştii se evacuează. 

Pius are să fie mâine la Sibiu, să-şi aleagă postul. 
5 Iulie. Miercuri, în 2 crt., m-am întors dintr-o excursie 

făcută la Bucova (unde am mers cu episcopul în maşină, el a 
mers la Toteşti şi de acolo în vizită canonică în vicariatul 
Haţeg), împreună cu preotul Berinde şi cu un ţăran. Am mers 
de la Bucova pe Godene, până la Vârful Pietrii, am trecut la 
Şeaua Iepii, am coborât în Corciova şi am dormit acolo. 
Grozavă oboseală, cu ploaie, apă pe noi. A doua zi voiam să 
mergem pe Plaiul Mare până la Muntele Mic, dar din cauza 
negurilor şi a ploii, am luat-o la vale pe Bistra şi am venit la 
Poiana Mărului. O cale şi mai grea, fiind crescut bigeac de-a 
lungul căii pe vale, încât nu se mai cunoaşte; lumea umblă pe 
un plai, peste coasta dealului, dar noi am pierdut acest plai. 

De la Poiana Mărului am venit încă seara cu un vagonet 
la Mărul şi am dormit la preotul ortodox Popovici. Miercuri am 
venit acasă, cu mare întârziere a trenului.  

Miercuri seara a venit Pius, fiind chemat la Suceava, şi 
a plecat vineri după-amiază. Azi a primit Lici ordinul de 
chemare. Mili mi-a scris de la Mediaş şi Lulu de la Bucureşti 
că au ajuns cu bine. Războiul contra Rusiei merge bine. Ce 
altfel ne simţim decât acum anul! 
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12 Iulie. Noile carnete C.F.R.  poartă nr. 16651 al meu, 
16652 al lui Mili, seria Aa, cl. I, din 27 Iunie 1941. 

Se pare că sunt lupte grele în Basarabia. 
Mai avem necaz cu ticălosul de Muntean, în legătură cu 

lichidarea unor chestiuni materiale ale fostului Mitropolit.  
Faimosul popă Şireagu, într-o scrisoare adresată (dar 

netrimisă încă Parchetului), acuză pe episcopul Bălan de fals în acte 
publice pentru că l-a declarat pensionar şi spune: „Ca să înveţe 
minte şi să nu mai asculte de părintele Brînzeu, ce l-a adus la a-
ceasta şi până în sfârşit cine ştie ce urmări triste îi va mai aduce…” 
N-am păţit nimic din cauza lui Şireagu, dar el mă acuză că eu con-
duc pe episcopul în toate actele lui. „De fapt”, scrie mai departe ne-
mernicul, „de acest om căsătorit, cu soţie şi feciori şi fete, este con-
dusă dieceza de Lugoj, având pe acela ca episcop titular, episcop cu 
soţie şi copii ca luteranii, respectiv calvinii, ruşine înaintea 
ortodocşilor”. Ce noroc că nu am primit să fiu vicar general! 

26 Iulie. În 17 crt. am fost la Blaj la comisia catehetică 
unde nu s-a aprobat Biblia mea pentru şcoala primară ca să nu 
se atingă interesele lui Aug. Popa. Dar l-am obligat să-şi 
editeze Biblia lui cu desene pentru copii. Am văzut cum se 
încăpăţânează blăjenii în a nu recunoaşte pe P.S. Aftene. 
Acesta a fost trimis de Nunţiu a doua oară să-şi publice 
numirea, după ce de la Roma – când Nunţiu a anunţat că ei 
trimit memoriu – s-a răspuns că se menţine hotărârea.   

Dar ticăloşii – Gusti, Popa probabil prin Maniu care e 
bine cu Mişu Antonescu1, locţiitor de prim-ministru – au 
sesizat guvernul, iar la Externe s-a spus Nunţiului să mai 
amâne că aşteaptă precizări din partea Romei. Aşa Aftene stă 
acolo şi aşteaptă, deşi circulara e dată la tipar2. 

                                                 
1 Mihai Antonescu (1904 – 1946), avocat, politician de dreapta, 
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri în guvernul condus de Ion 
Antonescu. 
2 În perioada interbelică Biserica Greco-Catolică a fost supusă ingerinţelor 
politicului, în special din partea P.N.Ţ. şi a lui Iuliu Maniu. 
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Chinezu, care m-a însoţit la gară, îmi vorbea amărât, 
despre Mica din Blaj; mai amărât spunea Aftene că a fost 
Nunţiul: acesta e Blajul? Macaveiu dăduse o telegramă, după 
prima prezentare a lui Aftene, spunând – în telegramă deschisă 
– că e în pericol Sfânta Unire! (Din partea cui? A canonicilor 
din Blaj!). 

Ieri a fost la mine Dr. Ioan Mezei Câmpeanu, care a 
scos o carte asupra evenimentelor din 1918-1919, când el a fost 
ataşat de legaţie la Budapesta. Spunea că şi mirenii din Turda 
au trimis un protest Nunţiului. Când l-au întrebat asupra 
motivelor, era foarte confuz; după ce i-am arătat eu cum stă 
chestia, mi-a dat perfectă dreptate! 

De la Blaj voiam să merg la Nica, dar nu am avut tren. 
Am mers la Zlatna, unde am stat 2 zile, am văzut pe Drăgan, 
familia Albini (mi se spusese că doamna Albini doreşte să o 
înmormântez eu), directorul Ştefan Suciu, naşul lui Nica, la 
care am fost odată la masă. La reîntoarcere am stat 6 ore în 
Alba Iulia, am isprăvit cu Librăria cooperativă, am mai întâlnit 
cunoscuţi.   

Revenit luni seară, găsesc aici pe Lici, care marţi 
dimineaţă a plecat la Regiment la Arad. Scrisori liniştitoare de 
la Pius şi Lulu, mama scrie de la Vulcan. 

Ieri mi-a telefonat Ioniţă, să merg şi eu la Câmpul lui 
Neag. Plec dimineaţă.  

11 August. Alaltăseară am sosit de la Vulcan.  
Am plecat duminică, în 27 dimineaţa, am mers la Deva, 

unde am servit, apoi am luat pe Ştefan Bălan şi am mers cu el la 
Vulcan. Luni dimineaţă a şi venit Ioniţă cu maşina după noi. Am 
mers cu toţii la Câmpul lui Neag, unde am stat până sâmbătă, 2 
August. Am petrecut bine, dar n-am făcut nici o excursie la 
munte, nu am avut cu cine şi nu am avut vreme bună. Bălan a 
plecat joi. Ne-au mai vizitat acolo Dr. Ivan Vesa, profesor de 
teologie la Blaj şi preotul Butnariu din Bărbătenii de Jos, care m-a 
şi rugat să servesc duminică la el, ceea ce am şi făcut. 
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Sâmbătă am venit la Lupeni, duminică am mers la 
liturghie la Bărbăteni, iar pe la amiază m-am întors la Lupeni şi 
seara am sosit la Vulcan. Aici am stat până sâmbăta următoare. 
Marţi a venit acolo şi Docin. Atunci am înmormântat pe 
preotul Cosma la Uricani. Miercuri, în 6, am servit la 
Coroeşteni. Nici de la Vulcan nu am făcut nici o excursie. 

Acasă am găsit toate în ordine, scrisori de la Lici din 
Arad şi de la Pius din Suceava, acesta scrie că munceşte mult, 
dar e bine.  

La Blaj nou spectacol: a fost numit Frenţiu 
administrator apostolic şi Capitlul nici pe acesta nu-l vrea! Aud 
că nici Frenţiu nu vrea, ceea ce e uşor de înţeles: s-ar periclita 
Oradea. Ce a voit Roma cu această soluţie? Să facă pe placul 
ungurilor care doresc să scape de Frenţiu? 

Când am fost la Blaj – Zlatna, aici am primit de la 
Ştefan Suciu copia memoriului dat de Maniu lui Killinger, 
ministrul Germaniei la Bucureşti. Tot la Blaj îmi spunea 
Alexandru Filipaşcu că la Nunţiatură ar fi zis cineva că eu mă 
amestec prea mult în administraţia bisericească, ca şi Macaveiu 
la Blaj. O să caut să aflu cine şi când a spus-o. E vreo intrigă 
de-a lui Suciu din Lugoj.  

13 August. Azi am primit de la Nica şi Sandu o 
scrisoare cu o veste tristă: Sandu a mers la uzină şi i-a făcut rău 
aerul de acolo. Nu va rămâne la fabrică, ci va merge la 
Bucureşti, după ce se va însănătoşi complet. Dar trebuie să mai 
stea la aer alpin. Doamne, ce va fi de ei? Şi cum i s-a putut 
întâmpla aşa ceva chiar lui, care era atât de voinic şi de 
sportiv?  

Dimineaţă plec la Radna, apoi trec pe la Lici la Arad.  
14 August. În 14 am fost la Radna, unde tot mai rău o 

ducem cu călugării. În 15 după-amiază am mers de la Radna la 
Arad (pe tren am călătorit cu domnul şi doamna Leheni, foşti 
învăţători în Vulcan), am văzut pe Lici, o duce bine cu 
serviciul militar. Am vizitat pe protopopul Victor Pop la spital, 
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e rău, am văzut depozitul de bere al lui Herlo şi noaptea am 
sosit acasă. 

Azi a fost Ioniţă pe aici. 
Pius ne scrie că spitalul lor e exclusiv pentru prizonieri, 

îi dă mult de lucru. 
Lulu e bine, un nou progres: dreptul de a semna pentru 

serviciul acordurilor, publicat în Monitorul Oficial. 
25 August. Ieri am fost cu colegul Iosif Popa delegat la 

instalarea noului episcop al Caransebeşului, Veniamin Nistor1. 
Au fost acolo toţi episcopii ortodocşi şi Mitropolitul Bălan. M-
am întreţinut prieteneşte cu toţi. A fost şi ministrul Radu 
Rosetti al Cultelor. Înainte de a pleca, am vizitat pe Corneanu 
şi pe Ştefan Pop.  

Până staţiona maşina noastră în faţa hotelului, nişte 
derbedei au voit să-i taie cauciucurile, crezând că e a fostului 
episcop Lăzărescu, mutat la Timişoara cu maşină cu tot. 
Acesta, de altfel, nici n-ar fi venit la instalare dacă nu-i 
poruncea Mitropolitul, trimiţându-i chiar maşina sa! 

Alaltăieri, trecând spre Caransebeş, episcopii Magheru2 
al Aradului şi Popovici3 al Oradiei au vizitat catedrala şi 
episcopia noastră. Nefiind episcopul acasă, i-am primit eu. 

30 August. E aici Victor Vancea, comisar de romani-
zare pentru averile evreieşti. Bun catolic, cavaler de Malta. 

Azi se plănuia o demonstraţie din iniţiativă cetăţe-
nească, la aniversarea arbitrajului de la Viena. Dar guvernul nu 
o admite, spunând că neamţul nu doreşte aşa ceva; le-a interzis 
şi ungurilor să o jubileze. Ne va împăca el după război.  

                                                 
1 Veniamin Nistor (1886 – 1963), ieromonah, arhimandrit, episcop de 
Caransebeş între anii 1941 – 1949. 
2 Magieru Andrei (1891 – 1960), arhimandrit, episcop ortodox al Aradului 
(1936 – 1960). 
3 Nicolae Popovici (1903 – 1960), episcop de Oradea (1936 – 1950), 
pensionat de comunişti, a avut domiciliul forţat la Cheia. 
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Zilele acestea a fost întâlnirea de 4 zile, pe frontul rusesc, 
între Hitler şi Mussolini. Să vedem ce va mai urma. În comunicat 
se spune că „noua ordine europeană, care va lua naştere din 
această victorie, trebuie să înlăture, în toată măsura posibilului, 
cauzele care au stat în trecut la baza războaielor europene”. Se 
spune că Radio Budapesta nu ar fi publicat acest pasaj. 

Deocamdată vedem că înfrângerea ruşilor nu a reuşit 
aşa cum se credea: teroarea grozavă din Rusia exclude izbuc-
nirea revoluţiei în interior! Ai noştri ţin Odessa înconjurată de 
2 săptămâni. 

Nu ştiu nimic de la Blaj: cum s-a instalat Frenţiu? În 
schimb, Universul a reprodus după Unirea articolul lui Bunea din 
1892, semn că ticăloşii caută să mobilizeze şi presa neunită! 

7 Septembrie. Aflu că Frenţiu stă la Bucureşti şi nu 
ajunge în faţa lui Antonescu. Rău a pornit-o şi el dacă, în loc de a 
prelua pur şi simplu conducerea Blajului, colindă pe la Bucureşti. 
Revoluţionarii din Blaj au pregătit toate în contra noastră. 
Universul a publicat a doua oară articolul lui Bunea din Unirea. 
Ienea a fost la Bucureşti şi a vorbit cu Păclişanu; acest regizor 
diabolic al tuturor maşinaţiunilor i-ar fi spus că situaţia e foarte 
gravă. Însuşi Mitropolitul Bălan ar fi zis că merge el în piaţa 
Blajului şi proclamă dreptul Bisericii noastre. Sibiu cu Bălan, 
apărător al drepturilor noastre, împotriva Romei! Ce infamie. 

Frenţiu trebuia să treacă pe la Lugoj, să se sfătuiască cu 
singurul episcop din ţară, cu Bălan. 

Nunţiul a plecat la Roma, se spune că poate nici nu se 
mai întoarce! Nu-i vorbă, prea mult nu am pierde: bătrânul e 
copt pentru pensie. 

Ieri, 6 Septembrie, fiind aniversarea venirii la putere a 
Regelui Mihai, Mareşalul Antonescu a dat o proclamaţie, în 
care arată tot ce s-a făcut timp de un an. E bine, numai cu 
ungurii de s-ar face rânduială! 

Prof. Dionne, pus în disponibilitate de Misiunea 
franceză din cauza limitei de vârstă, îmi vorbeşte de haosul ce 



 434

domneşte şi la această misiune, cum şi de stările din Franţa de 
azi, unde tot vechea clică îşi face mendrele, pregătind o mare 
reacţiune comunistă. Singur Cardinalul Bandrillart spune 
lucrurilor pe faţă. 

Joi 4 crt. am fost la Reşiţa, am cununat o fată a lui Mäxer.  
Cerându-i domnului Filipaşcu precizări în privinţa celor 

spuse la Blaj, mi-a răspuns că el numai a glumit. 
La 1 Septembrie noaptea a venit acasă Lici, pe 8 zile, în 

legătură cu examenele de corigenţă. Lui i-a scris Lulu că pleacă 
în Turcia. Nouă nu ne-a scris demult, fiind foarte ocupat.  

20 Septembrie. Ieri după-amiază am sosit de la 
Bucureşti, după o călătorie foarte grea.  

Pe Lulu l-am găsit bine, har Domnului. Munceşte mult, 
dar se îngrijeşte. E vorba ca la sfârşitul lunii să meargă iarăşi la 
Istanbul, ca delegat al B.N.R. la tratarea unui acord. 

Am plecat de acasă duminică, în 14 dimineaţă, am mers 
la Simeria, unde am servit Sf.  Liturghie, fiind de faţă popor 
mult. Au venit toţi fruntaşii cu cei doi inspectori de la C.F.R. 
Preotul a dat o masă mai restrânsă. Am avut mulţumirea să văd 
ce frumos s-a dezvoltat această parohie, căreia eu i-am pus 
bază în condiţiile pe care le vom publica odată! 

La Mediaş am găsit-o pe Nica bine, dar pe Sandu tot 
rău. Cum am scris la 13 August, el a recidivat şi de atunci stă 
tot aşa. Are o stare care reclamă îngrijire şi poate fi pericu-
loasă; în tot cazul e serioasă. Cu impresia aceasta am rămas şi 
după cele vorbite cu Dr. Sireteanu. Suntem în căutarea unei 
localităţi, unde să meargă pentru iarnă. Lulu – care împreună 
cu Pius era de la început de părere că starea lui e serioasă – îmi 
spune că a mai avut boala şi la Strasbourg, dar s-a vindecat. 

La Bucureşti am fost în cauza Cibului: nu ştiu a câta 
oară şi tot s-a amânat! În schimb, am avut contact cu multă 
lume şi am aflat unele şi altele. 

P.S. Aftene, care m-a invitat odată la dejun, mi-a arătat 
ce mizerabil au lucrat împotriva lui, cu o fotografie tăiată  
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dintr-un grup la masă unde se cânta „Deşteaptă-te Române” şi 
cu alte calomnii. Când a venit numirea lui Frenţiu, s-au hotărât 
să nu primească un vicar general, ca să nu aibă niciun 
colaborator. Dar Frenţiu a mers mai întâi ca prieten la 
Macaveiu (ulterior aud că ei l-ar fi aşteptat cu proteste la gară, 
dar el a venit cu maşina) şi acolo s-au adunat toţi pe rând. Ei i-
au cerut să se retragă, el nu a admis. Astfel s-a sfârşit o pagină 
ruşinoasă a istoriei noastre. Tăutu, venit de la Roma, i-ar fi 
spus lui Macaveiu, în faţa lui Frenţiu şi a lui Aftene, ce s-a zis 
acolo despre obiecţiunile ridicate de blăjeni în legătură cu 
Concordatul: că art. V nu priveşte numirile de administratori 
apostolici ca interimari; că art. IX a fost luat în Concordat la 
dorinţa Sf. Scaun pentru a apăra drepturile Bisericii, nu pentru 
a apăra Statul împotriva Bisericii. 

Am mai văzut la Aftene două scrisori ale mitropolitului 
Gurie al Basarabiei. Una e neutilizată, în care spune că el încă în 
1934 a propus fostului Rege Carol II, iar, după venirea sa la 
conducere, generalului Antonescu, că faţă de pericolul ce îl 
prezintă Rusia, fie ea ateistă sau ţaristă, să îmbrăţişăm unirea cu 
Roma. Cealaltă a fost adresată Patriarhului, prin care se plânge că, 
deşi a fost achitat în proces, nu i s-a dat puterea în Basarabia, ci a 
fost numit alt administrator, iar acum ministrul Cultelor spune că 
e filocatolic, aşa că el, dacă nu i se face dreptate, va urma calea 
urmată de Sf. Ioan Gură de Aur! Ulterior, întâlnind pe părintele 
Bonţeanu, acesta mi-a spus despre Gurie că are lângă el un duh 
rău, pe arhimandritul Nifon, care a fost pe la protestanţi şi pe la 
vechii catolici şi e împotriva unirii cu Roma; când părintele 
Ciubotaru (trecut acum şi el la noi) i-a scris lui Gurie arătându-i 
calea urmată, acesta i-a dat respectivului Nifon de a făcut 
răspunsul (semnat de Gurie): că diavolul l-a îndemnat să facă acel 
lucru într-un moment de supărare... Deci cu Gurie încă nu suntem 
de tot în clar! 

Cât priveşte propaganda noastră în Bucovina şi 
Basarabia, pe când Gurie se plânge şi de aceea că ierarhii din 
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Ardeal au mers acolo fără ştirea lui, lui Aftene i-a spus Frenţiu 
că îl trimite. Ar fi bine, ortodocşii au mers acolo cu un vagon 
de cărţi. Aftene a pus chestiunea înfiinţării unor parohii la 
Cernăuţi, Chişinău etc., unde avem credincioşi. Dar cine dă 
parale? La bugetul Statului nu e luat nici Vicariatul de la 
Bucureşti cu nimic, Aftene nu are nici personal ajutător, numai 
salariul de canonic. 

Poate va fi bună numirea lui Frenţiu, ca de acum înainte 
să se jertfească pentru vechiul regat, având veniturile de la 
Beiuş fără dieceză; în trecut s-a dezinteresat din cauză că nu i 
s-a dat problemei atenţie la timp! 

Părintele Bonteanu, pe care l-am întâlnit pe stradă, mi-a 
mulţumit pentru articolul publicat despre protopopul Ieremia 
Cecan în Unirea; spunea că atât de mult i-a plăcut Părintelui 
Ciubotar încât a cerut mai multe numere să le difuzeze. 

Despre prietenul C. Cernăianu îmi spunea Aftene că 
umblă la el de două ori pe săptămână, iar Bonţeanu îmi spunea 
că cere să fie primit la Unire şi să se facă preot; ar înceta cu 
toată activitatea lui de până acum. Acelaşi lucru îl doreşte şi 
soţia lui, iar băiatul s-ar face teolog la Roma. 

Păclişanu, în schimb, m-a primit cu lucruri slabe: că de 
ce suntem noi încântaţi de măsurile Sfântului Scaun, care vrea 
reînfiinţarea episcopiilor latine de Oradea şi Satu Mare, care 
fuseseră unite, fiind supuse P.S. Rusu, ceea ce ar fi contrar 
angajamentului pentru care şi-a dat guvernul agrementul la 
numirea P.S. Frenţiu ca administrator la Blaj. Se poate ca 
ungurii să fi presionat1 Sf. Scaun şi ar fi regretabil să fi cedat în 
defavoarea noastră, dar a făcut-o ca să le creeze condiţii mai 
uşoare de trai. 

Chestiunile dintre noi şi Ungaria se vor rezolva pe altă 
cale, e cert; am înţeles de la Păclişanu că o acţiune mai 
viguroasă va începe săptămâna viitoare, o acţiune de presă, aşa 
cum mi-au spus cei de la ministerul propagandei (d-l Chiriţescu 
                                                 
1 să pună presiune asupra 
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de la cenzura militară şi d-l Iacobici de la direcţia Presei). Dar 
că acţiunea noastră bisericească e slabă arată faptul că Nunţiul 
de la Bucureşti a dat domnului Gyárfas, şeful maghiarilor de la 
noi, să verifice dacă au fost distruse şi biserici greco-catolice 
de către unguri. (Acesta a verificat trei, arătând-o şi lui 
Bardossy, căruia i se raportase că furtuna le-a deteriorat!) 

Săptămâna trecută, după ce Horthy cu Bardossy, au fost 
la Hitler, pe 15 au fost convocate comisiile pentru politică 
externă ale Camerei şi Senatului maghiar, desigur, în legătură 
cu România. 

Mi-a mai spus Păclişanu că Roma a cerut guvernului 
reglementarea „Unirii”. Aftene mi-a spus că Secretarului 
Nunţiaturii de aici i-ar fi scris secretarul Nunţiaturii din Pesta 
să-i trimită ocazional 5-6.000 de catehisme pentru clasa a  IV-a 
şi 500 de Biblii. M-am înţeles cu secretarul Nunţiaturii să facă 
un depozit la ei şi le va trimite ocazional. Dar pe această cale 
nu vor putea merge multe. 

Pe domnul Carada l-am chemat la telefon, dorind să-l 
vizitez; mi-a spus că se simte prost cu prostata şi doreşte să-l 
găsesc altădată sănătos! 

Eu am mers să-l consult pe Dr. Trifu, acesta mi-a arătat 
un manuscris rămas de la Creangă, cu o nuvelă extrem de 
porcotoasă1; tot el mi-a spus că un nepot al lui Vasile Conta2, 
cu numele tot Conta, fiind preot necredincios, a cerut să fie 
absolvit şi nu i s-a aprobat; atunci el, în odăjdii fiind, a urinat 
pe uşa împărătească! 

23 Septembrie. Am primit de la un prieten, ofiţer de 
rezervă, discursul ţinut de prim-ministrul Mihai Antonescu în 
faţa reprezentanţilor presei străine la 17 Iulie a.c., părţile ce se 
referă la Ungaria. Faptul că acest discurs s-a trimis chiar acum 
cercurilor ofiţereşti arată că are o anumită actualitate: este ceva 
cu ungurii, aşa cum am spus mai sus că am aflat la Bucureşti! 

                                                 
1 porcoasă. E vorba, probabil, despre Povestea Poveştilor.  
2 Vasile Conta (1866 – 1963), filozof, scriitor şi publicist. 
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24 Septembrie. Ieri a sosit Lici de la Arad; azi a plecat 
înapoi. Eu am fost azi la Timişoara, unde Otto mi-a sugerat 
ideea să-l trimitem pe Sandu la Davos. De ar reuşi! 

29 Septembrie. În Cultura Creştină a apărut articolul 
meu despre Mitropolitul Nicolescu. Mi se cere un articol pentru 
Anuarul Turistic, despre el.  

2 Octombrie. Ieri a sosit Ioniţă cu Bărsan, acesta mi-a 
adus 30 kg de prune. Azi a fost pe aici şi Turi. 

Zilele acestea a fost pe la mine Szögényi Kiss Endre, 
redactor la Erdélyi Futár (Curierul ardelean), ce apărea la 
Cluj, criticând partidul maghiar şi scriind în favoarea români-
lor; acum e refugiat la Arad. Mi-a vorbit multe, între altele şi 
despre Gyárfas, că ar fi un mare fariseu şi exploatator al popo-
rului; de Willer1 nici să nu mai vorbim. El spunea că ar fi fost 
Bornemisa pe la Arad şi a spus că s-ar fi convenit cu Führer-ul 
(şi cu italienii, deşi a mers cam greu!) ca să recăpătăm Ardea-
lul, lăsând ungurilor, pentru colonizarea secuilor, Maramureşul 
de la Sighet spre Apus şi o parte din Sătmar şi Sălaj. Oradea ră-
mâne la noi. 

Tot acum s-au dat aici din mână-n mână „Cuvintele de 
aur” rostite de Mareşalul Antonescu cum că de la Oradea se va 
întoarce prin Maramureş la Cluj etc. Să dea Domnul! 

6 Octombrie. Ideea cu Davos-ul a fost primită cu mare 
însufleţire de Sandu şi de Lulu. Să vedem cum vom reuşi cu 
paşaportul! Lulu ne scrie că a fost bolnav, a stat trei zile acasă. 
Cred că-l vom vedea în curând, mergând la Marele Stat Major 
în cauza paşaportului.  

Har Domnului, ne-am cam aprovizionat pentru iarnă! 
Azi am început la casă subzidirea, urmează demolarea 

sobei din dormitor şi zugrăvirea! 

                                                 
1 Iosif Willer, muzicolog şi om politic. A înfiinţat la Lugoj Societatea de 
muzică de cameră şi a format o întreagă pleiadă de muzicieni lugojeni. 
Deputat în Parlamentul României din partea maghiarilor. 
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12 Octombrie. Azi am avut la catedrală Liturghie pon-
tificală, la care a asistat d-l Victor Vancea, Cavaler al Ordinului 
de Malta; după aceea a fost recepţie la Episcopie. Destul m-a 
costat şi aranjarea acestui lucru, fiindcă episcopul a fost cam 
rezervat şi am mers eu să-i invit personal pe cei desemnaţi! 

Strălucitele succese din Rusia ale armatei germane şi 
române ne umplu de mândrie şi de nădejdi. Deşi viaţa economică 
e în stagnare, oamenii nu au cu ce ara, primarul ne spune că nu are 
cu ce transporta grâul la Lugoj – iar caii călăraşilor stau degeaba 
(pe islazul comunei Herendeşti sunt 600 cai cu 300 trăsuri). De 
două zile au primit ordin să nu mai dea niciun cal la lucru. Se 
vede că aşteaptă ceva; era să plece Regimentul 42 (artilerie) la 
Odessa şi au fost opriţi. Se spune că ar fi necesară o campanie în 
Serbia, unde încă mai luptă bande înarmate şi atacă pe Dunăre 
transporturile germane; germanii ar fi făcut praf nişte localităţi 
sârbeşti de-a lungul Dunării (Gradiska etc.). 

20 Octombrie. Vineri, în 17 seara, au sosit Sandu cu 
Nica, cu maşina, însoţiţi de Achile Constantinescu. Chestia 
paşaportului e aranjată, întrucât Lulu a obţinut de la Marele 
Stat Major învoirea. 

Sâmbătă, în 18 la amiază, a venit şi Lici acasă pe 24 
ore. Seara am fost la cină la protopopul Suciu, cu prilejul vizi-
tei canonice a parohiei Lugoj făcută de episcopul Bălan, pentru 
prima oară de când există dieceza.  

Căderea Odessei a fost un eveniment care ne-a umplut 
de mândrie şi de uşurare. A costat multe vieţi, au pierit ofiţeri 
tineri, dintre cei mai simpatici. 

28 Octombrie. Azi ne scrie Lulu că a aranjat şi 
chestiunea devizelor. El, de altfel, pleacă iarăşi în Turcia.  

Am avut apoi bucuria că Sandu a primit corespondenţă de 
la Copşa, adusă prin curier. Printre altele era o scrisoare de acasă, 
trimisă clandestin, în care sunt descrise mizeriile alimentare de aco-
lo şi tratamentul asiatic la care sunt supuşi. Nici a scrie nu cutează 
decât pe furiş şi în mai multe reprize, pentru că sunt spionaţi. 
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Ieri am avut durerea de a mi se comunica de la Copşa prin 
telefon o telegramă dată de la Piatra Neamţ de un refugiat care 
spune că tatăl lui Sandu este deţinut şi maltratat, l-a văzut personal 
la Bicaz; cere intervenţie. Am dat o telegramă lui Horváth Bela, 
episcopului Hossu şi apoi ministrului nostru de Externe.  

Tot azi s-a auzit aici de marea nenorocire întâmplată la 
Odessa: un palat elegant, în care se aşezase Statul Major româno-
german, având maşini infernale ascunse în ziduri, a fost aruncat în 
aer: au pierit 2 generali, vreo 30 de ofiţeri şi vreo 200-300 de 
soldaţi. Ca represalii, vreo câţiva ruşi, presupuşi autori ai 
atentatului, pe care ai noştri voiau să-i împuşte, au fost arşi de vii 
de către germani, turnând benzină peste ei. 

30 Octombrie. Azi a sosit Lici de la Arad, deocamdată 
demobilizat. Har Domnului! 

5 Noiembrie. Ieri am fost cu Sandu şi cu Nica la 
Timişoara. Am fost la Dr. Manheim, care l-a consultat. I-a spus 
că nu e nevoie să meargă în Elveţia, ci să meargă la Viena, la 
prof. Neumann, care îl vindecă printr-un tratament special de 
această boală, care nu e gravă, dar e un fenomen rar. 

Am căutat să găsesc şi ţevi pentru a face un apeduct la 
casă. 

Mareşalul anunţă noul plebiscit! Proclamaţia dată cu 
acest prilej e frumoasă, dar de Biserică nu spune altceva decât 
că „mistica religioasă” a poporului român trebuie să se prefacă 
într-o mistică naţională.  

13 Noiembrie. Sâmbătă, la Ziua Regelui, episcopul 
Bălan a reintrodus obiceiul de a da o masă, invitând 
autorităţile. 

Marţi, în 11, am fost la Timişoara şi am cumpărat ţevi 
pentru apeduct. Am instalat lustre noi în salon şi în birou. Ian-
cu, fratele lui Sandu, a fost la Bucureşti, a intervenit la Maniu 
în cauza tatălui său; acesta l-a sesizat pe Mareşal, iar Mareşalul 
a intervenit direct la Hitler. La intervenţia acestuia au fost 
graţiaţi. Adică – cum îmi scrie Macaveiu de la Blaj – au fost 
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deţinuţi, împreună cu vreo 40 de ţărani, pentru că ar fi stat de 
vorbă cu nişte aviatori români, ce fuseseră nevoiţi să aterizeze 
pe pământ unguresc; era să-i spânzure în aceeaşi zi. Acum spu-
ne Macaveiu că  a telefonat Frenţiu de la Bucureşti că e liber. 

Azi a venit acasă Pius, desconcentrat. 
25 Noiembrie. În zilele de 20-23 crt. am fost la misiuni la 

Merişori. De acolo m-am dus într-o după-amiază la Vulcan să văd 
de declaraţia de impunere. La Merişori abia cu câteva zile înainte 
înmormântasem pe preotul Saturn1! La întoarcere, călătorind cu 
mama actualului preot din Merişori, mi-a spus că sora şi cumnatul 
ei, Dr. Cristureanu, au pierdut totul la Constanţa, unde el e medic 
primar. Bombardările aeriene ruseşti le-au distrus casa.  

Chiar la sosirea mea, duminică seara în 23, a plecat Pius 
să-şi ocupe postul la Timişoara. Lulu e pe la Ankara, dar nu ne 
scrie nimic. 

Războiul merge tot bine, deşi englezii au început marea 
ofensivă în Africa.  

Azi s-a ţinut la Berlin reînnoirea pactului antikomin-
tern. A luat parte şi Mihai Antonescu din partea României. Dar 
s-a prezentat destul de slab. În loc să evoce el suprimarea 
bolşevismului din Ungaria în 1919, a lăsat să se laude ungurul 
cu aşa ceva, iar el abia a bolborosit ceva, rău pe nemţeşte. 

Am pus mâna pe lucrarea „Pe marginea prăpăstiei”, 
editată de Preşedinţia Consiliului de Miniştri. E o carte 
documentară de o valoare nepreţuită; ea ne edifică deplin 
asupra nenorocirilor prin care a trecut Ţara! 

27 Noiembrie. O carte poştală trimisă de Lulu din 
Istanbul ne spune că a călătorit patru zile prin Bulgaria şi acum 
pleacă spre Ankara. 

8 Decembrie. Alaltăieri seara am sosit de la Arad, unde 
am plecat sâmbătă, în 29 Noiembrie la amiază. Duminică, în 
30, am început acolo misiunile, care au durat până în 7 

                                                 
1 Isidor Saturn, preot pensionar. 
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Decembrie, când am venit acasă. Am făcut şi binecuvântarea 
bisericii din Şega.  

Până eram acolo, a trecut prin Arad, spre casă, domnul 
Emil Haţiegan de la Cluj. Îmi spunea Alboni, care l-a văzut, că la 
Bucureşti Haţiegan a vorbit şi cu Mareşalul Antonescu: acesta i-ar 
fi spus că românii din Ardeal poartă şi ei vina pentru relele venite 
asupra lor – în tot timpul de 22 de ani nu au ştiut să facă altceva 
decât să-i înjure pe „ţiganii” de „regăţeni”, fără a se solidariza 
între ei, ci s-au dat cu toate partidele. Dacă aşa a spus-o 
Mareşalul, nu o ştiu; dar ştiu că dacă românii din Ardeal nu se 
divizau cu partidele şi se solidarizau într-o grupare aparte, creau 
un regionalism mai periculos din punct de vedere politic. 

La Arad mi s-a telefonat că de Sf. Nicolae, deşi eram 
absent, am avut mulţi vizitatori, a venit la noi şi părintele 
Dăianu. Pius a fost mobilizat din nou şi a plecat cu acelaşi tren 
cu care am sosit eu, luându-mi chiar locul în compartiment. 
Durere, a fost puţin acasă, cum de a fost chemat chiar la 
serviciul de front? 

Lulu ne-a telegrafiat de Sf. Nicolae din Ankara; 
telegrama a venit în 4 zile. 

18 Decembrie. Alaltăieri am cumpărat un purcel de 
103 kg cu 120 lei kg. Am ieşit bine cu el. Peste două zile mai 
tăiem unul la Hitiaş, în parte cu protopopul Petru Suciu.  

Nela Corbu ne scrie cum s-a întâmplat deţinerea 
cuscrului Cojocaru. Copiilor la Bucureşti le-a spus şi Haţiegan 
despre el că e la Cluj închis şi că l-ar fi vizitat şi cuscra; dar ea 
spune că de atunci nu l-a mai văzut. Un apel al românilor din 
Ardeal, venit în mod clandestin şi răspândit între noi, vorbea că 
ar fi fost executaţi, ceea ce nu e adevărat. 

Ungurii îşi fac de cap. Consulul italian Michelis (care 
fusese la Cluj şi a cerut să fie transferat în România, ca să fie tot 
între români), îi spunea protopopului Suciu că pe episcopul Hossu 
l-ar fi condamnat pentru ceva delict cu maşina de treierat la 3 luni 
închisoare: pe Dr. Iuliu Hossu, „cu ocupaţie necunoscută”.  
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Un ziar spaniol scria frumos despre noi, exprimându-şi 
speranţa că în curând ni se vor realiza aşteptările legitime. La 
Berlin, cu ocazia congresului antikomintern, Mihai Antonescu 
a avut mai multe vizite importante; la Führer a stat 1½ oră. 
Ungurii nu s-au mai lăudat, ca altă dată, după acel congres. 

Războiul în Rusia e comentat de englezi ca fiind în 
favoarea ruşilor, deşi nu e vorba decât de retrageri tactice ale 
germanilor, care îşi caută oamenii. După intervenţia Americii, 
succesele fulgerătoare ale japonezilor au pus în uimire lumea! 
Totuşi va fi o luptă grea până la victorie! 

„Să fim solidari” – spunea Haţiegan, că vor veni vremuri 
încă şi mai grele. De vremuri grele vorbea şi doamna mareşal 
Antonescu, care a fost nu demult pe la Arad; despre Ardeal numai 
atâta a spus, că vizitând spitalul şi stând de vorbă cu un soldat de 
la Baia Mare, l-a îndemnat: „Bucură-te că acuşi vei merge acasă!” 

Vremuri grele vor veni şi sub raport economic: în toamna 
aceasta, din cauza ploilor, nu s-a însămânţat aproape nimic. Întâi 
n-am avut cai; acum s-au restituit, aproape morţi, căci se fură ca în 
codru, fură şi la armată toată lumea, în Bucovina şi Basarabia fură 
ofiţerii şi duc totul de la evrei, în loc să fie ale Statului! Dacă se va 
prăpădi România – Doamne fereşte! – numai din cauza hoţiilor se 
va nimici, căci nimeni nu le poate stârpi! 

31 Decembrie. Am petrecut sărbătorile bine, deşi din 
câţi ne aşteptam nu a venit decât Gică. Surorile lui Sandu au 
avut un botez la Blaj, Mugurel a stat la Bucureşti. Lulu a sosit 
din Turcia în 22, în aceeaşi zi ne-a telefonat spunând că ia 
concediu în seria a II-a, de Anul Nou, şi vine atunci.  

Lici a plecat în 27 dimineaţa la Muntele Mic, cu o 
societate din Timişoara, între care Puiu Sârbu, venit anume 
după el. Noroc că i-au venit la timp schiurile de la Copşa. 

De Crăciun a nins şi după aceea s-a pus şi ger.  
A sosit de la Roma Teodor Voştinaru, doctor gata. Ne 

spune de mizeria din Italia şi de puţina simpatie de care se 
bucură nemţii acolo. În jurul Romei ar fi vreo 4-5 divizii 
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germane, „în recreaţie”. 80% din poporul italian nu e fascist şi 
zice că dacă e vorba să fim slugi, să fim la cineva care ne poate 
ajuta! Nemţii cu mărci tipărite anume pentru Italia au cumpărat 
auriturile de la populaţie şi le-au dus la ei acasă, până ce a 
observat guvernul. Pe unguri îi favorizează italienii, ca să aibă 
în ei un ajutor împotriva nemţilor. Ungurii se ştiu învârti: au 
cerut să fie transferat Frenţiu sau îl expulzează ei. Pentru noi 
opoziţia Blajului la numirea unui administrator apostolic a fost 
un prilej penibil. Se ştie la Roma ce dispreţuitor vorbeau 
aceştia despre Papa. Tot aşa, omorurile şi tulburările legionare 
ne-au făcut o reputaţie de balcanici! 

În 28 Decembrie am fost iarăşi la Arad, unde am făcut 
cununia doctorului Maior. La nuntă am văzut multă lume bună! 

Pius ne-a scris odată de la Tiraspol, înainte de a pleca 
mai departe; apoi s-au stabilizat, aproape de Cherson. La 
început spunea numai bine; mai nou ne vorbeşte de locuinţele 
cu păduchi şi că gerul e doar de -10o.  

Elena Bruckmann mi-a transmis de la Lyon o scrisoare 
recomandată, cerând ştiri despre Pius, despre care de 6 luni nu 
mai ştie nimic.  

Lui Sandu i s-au aprobat vizele germane şi maghiare, 
lipseşte cea elveţiană. Pentru a umbla după ea, Lulu ne-a 
telefonat în ultimul moment că rămâne la Bucureşti, nu vine 
acasă de Anul Nou. 

Retragerea nemţilor în Rusia continuă. Pare că are mai 
puţină importanţă decât pierderile ce le cauzează ruşilor cu 
atacurile lor. Altfel, colonelul Drăghici, prefect de Cetatea Albă, 
îmi spunea că nemţii au trimis multe trupe (prin aer), avioane şi 
tancuri la frontul african, unde englezii au atacat cu 700.000. 
După ce vor fi respins atacul, nemţii vor să atace Egiptul. 

Conducta de apă, la casa din curte, introdusă săptămâni-
le acestea (cu instalarea de baie m-au costat 60.000 lei, iar vop-
sirea la casa de la stradă, alte 60.000),  funcţionează bine! 
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Anul 1942 
 
 
5 Ianuarie. Seara de Anul Nou am petrecut-o în familie 

şi ne-am culcat ca altă dată. Am fost numai cu Sandu şi cu 
Nica. S-a pus ger şi ne-a îngheţat apeductul.  

Azi a trecut Gică pe la noi. Spune ştirea auzită la Radio 
Toulouse: că la declaraţiile de război, America a răspuns că nu 
primeşte pe aceea a Slovaciei, fiind aceasta o ţară inexistentă, 
nu primeşte pe cea a Croaţiei, negăsind-o pe hartă, şi nu pri-
meşte pe cea a României, fiind sub ocupaţie germană, o pri-
meşte însă pe cea a Ungariei! 

La recepţia de la Episcopie, şeful poliţiei îmi spunea că 
se prevede un an plin de frământări! Să ne ferească Dumnezeu! 

Darul trimis de Führer Mareşalului Antonescu (o maşi-
nă superbă!) e semnificativ. Cine ştie ce ne mai cere şi ce ne 
mai dă viitorul! 

7 Ianuarie. Ieri a mers ministrul de Externe german, 
Ribbentrop, la Budapesta, se spune că în cauza Ardealului. Să 
vedem ce se va face. 

Azi fiind Sf. Ion, am fost la episcop (l-am pus pe Deciu 
să vorbească), şi la Bistriţean, iar după-amiază la Ienea şi la 
Stratulat. 

Aseară a sosit Lici de pe Muntele Mic, cu 2 degete 
îngheţate. Să vedem dacă se va vindeca. 

11 Ianuarie. Ieri am stat de vorbă cu Jakabfy, care-mi 
spunea că Maniu i-ar fi spus lui Gyórfás: neamţul amăgeşte cu 
promisiuni când pe unguri, când pe români. S-ar putea să aibă 
dreptate. Îmi mai spunea multe altele, doleanţe – închipuite – 
de-ale lor. Mai nou s-au sistat curierii diplomatici între Ungaria 
şi România – de când românii pot merge pe la Cernăuţi. Unui 
curier maghiar i s-au luat cu forţa – nu furat, cum auzisem eu – 
valiza şi a fost controlat dacă nu cumva face spionaj. 
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Plecarea lui Ribbentrop de la Budapesta a fost dată la 
Radio. Lumea striga pe stradă „Mindent vissza”1! 

16 Ianuarie. Zilele acestea a fost pe la mine, trecând 
spre Bucureşti, părintele Băliban, actualmente profesor de 
religie la Şcoala Normală de fete ortodoxe din Beiuş, trecut 
acolo de minister de la Liceul de fete unit, în urma insistenţelor 
episcopului Frenţiu, care se spune, nu-l simpatizează. Mi-a 
vorbit multe lucruri slabe despre maicele asumpţioniste de la 
Beiuş, care e vorba să ia sub protectoratul lor şi Congregaţia de 
la Blaj (azi fără superioară, după demisia Sorei Febronia, atât 
de neobosită şi atât de agitată!), şi despre asumpţionişti, în 
frunte cu părintele Barral. (Se vede că e cam pornit băiatul şi 
dispus spre exagerări, tot lucruri alarmante îmi spune, de când 
era la Seminar, încât am şi sesizat la timpul său pe P.S. Hossu. 
Dar poate are şi ceva dreptate). Că Barral se susţine prin Fren-
ţiu, iar acesta e susţinut de Barral la Cardinalul Tisserant – 
francez şi el – poate fi adevărat; dar nu mai puţin adevărat e că 
Barral a şi făcut mult pentru catolicism în România. 

Ieri Radio Londra spunea că Regele Carol II ar face, în 
fruntea unor români, o acţiune în favoarea României la Bra-
zilia, dar că guvernul englez şi cel american nu-l vor recunoaş-
te, fiindcă nu e el omul care să reprezinte România democrată! 
Ce noroc că nu ne mai încurcăm şi cu el! Dar şansele răz-
boiului devin tot mai problematice, nemţii s-au retras mult în 
Rusia, nu se ştie ce vor face turcii. Acum e vorba că va merge 
acolo armata germană! 

Tot ieri a mers la Budapesta contele Ciano şi prim-mi-
nistrul Bardossy l-a întâmpinat cu cuvinte prin care arăta că 
ungurii sunt mai latini decât alţii, care se numesc aşa. Ei au 
îmbrăţişat Legea Romei, au avut limba latină ca limbă oficială 
până în vremile mai noi. 

Ieri am tăiat un porc de 100 kg cu 125 lei kg. Azi, după 
atâta aşteptare, ne telegrafiază Lulu să cerem telegrafic 
                                                 
1 „Totul înapoi!”  (magh. ) (n. trad.) 
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căminului „St. Josef” din Davos o intervenţie la Berna pentru 
acordarea vizei lui Sandu. Ce neplăcut! Chiar mă hotărâsem să 
merg la Bucureşti să mai văd ce e cu cauza aceasta! 

Ninge, ninge… întruna de la Crăciun. Nu am avut ger 
prea mare! 

20 Ianuarie. Era să plec la Bucureşti, dar din cauza 
telegramei lui Lulu (văzând că încă nu se poate face nimic în 
cauza lui Sandu) şi a zăpezii, nu m-am dus. 

Sâmbătă, în 17 crt., a venit Tensi la noi şi a plecat 
duminică. A fost un ger cumplit! 

Azi a scris P.S. Sa Episcopul Sfântului Părinte să inter-
vină astfel încât cuscrul Coşocaru să fie trimis în România cum 
au trimis românii în Ungaria pe preoţii şi călugării complotişti. 

Ungurii sunt obraznici. Acum a mers generalul Keitel la 
ei, să-i capaciteze pentru a da armată în Rusia. (Până acum numai 
au înşelat lumea!). Noi încă trebuie să aducem multe jertfe. Se 
spune că Mareşalul Antonescu ar fi la Hitler să trateze asupra 
preţului ce vom primi pentru noul concurs militar ce ni se cere.  

28 Ianuarie. Sâmbătă şi duminică a fost un viscol e-
norm cu zăpadă multă, a umplut şi la noi coridorul. Prin aceas-
ta a slăbit puţin gerul cumplit; dar iarăşi a revenit. De ieri e 
închisă circulaţia spre Bucureşti pe la Severin; mâine plec în 
cauza paşaportului lui Sandu, dar peste Ilia-Braşov! 

Ce-o fi cu bietul Pius?... Azi am ridicat salariul lui pe 
Ianuarie.  

Toate florile (filodendronii şi ficusul) au îngheţat în 
salon. Lemnele trec grozav! 

3 Februarie. Obţinând Lulu viza lui Sandu pentru 
Elveţia, am mers la Bucureşti să-i aduc paşaportul şi devizele. Am 
făcut o călătorie penibilă, încolo 27 ore, peste Ilia-Teiuş, fiind 
linia Severin închisă din cauza avalanşei căzute peste ea. Încoace 
am venit peste Severin, tot în clasa I. Loc de şezut am avut, dar 
îmbulzeala era atât de mare, cât, încolo, de la Teiuş (de la ora 7 
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seara) până la Bucureşti (11.30 a.m.) n-am putut pătrunde la 
closet; înapoi la fel, toată noaptea. 

L-am găsit pe Lulu bine, i-a ajutat Dumnezeu de a avut, în 
legătură cu ultima călătorie în Turcia, frumoase experienţe. Pentru 
Sandu, după atâta trudă, nu s-a putut obţine mai mult de o lună de 
stat în Elveţia şi aceea începând din 26 Ianuarie! Fratele lui 
Sandu, Iancu, e în căutarea unei întreprinderi şi dacă o va găsi, 
Lulu i-a oferit concursul material! Am mai întâlnit la Bucureşti pe 
Nemoianu, Oţoiu, Costea, Păclişanu etc. Acesta-mi vorbea foarte 
rău de actualul Nunţiu, Cassulo (pe care şi eu îl găsesc un om 
slab), spunând, printre altele, că raportul Mitropolitului din Blaj 
cu distrugerea bisericilor române din Ungaria l-ar fi dat domnului 
Gyórfás să-l verifice el! Apoi că cineva (un preot romano-catolic, 
care ar fi fost de Crăciun la Lugoj), ar fi scris Ministerului în 
cauza episcopului nostru, că nu mai vede şi că ar trebui să i se dea 
un coadjutor  (indicând şi persoana). Nu mi-a ştiut spune numele 
niciunei persoane. 

Azi a plecat Sandu cu Nica la Arad, ca dimineaţa să 
plece de acolo la Viena.  

5 Februarie. Ieri dimineaţă ne-a telefonat Sandu de la 
Arad că e bucluc: avionul nu pleacă. I-am răspuns, să-şi scoată bilet 
de tren până la Viena şi să plece dimineaţa următoare. La amiază ne 
telefonează că l-a consultat directorul Sanatoriului de acolo, care i-a 
spus că nu are nimic cu plămânii, ci cu inima; are să stea la el 10 
zile sub observaţie, apoi va vedea ce sfat îi dă. Alt bucluc! Astă-
dimineaţă ne telefonează Nica că şi ea a rămas acolo! 

6 Februarie. Pius ne scrie că au făcut un marş de 8 zile 
prin stepă, pe un ger de -25o – -30o. Până acum a suportat totul 
bine, a primit o şubă. Lici a ţinut o conferinţă la Clubul francez 
din Caransebeş.  

13 Februarie. Zilele acestea s-a făcut inspecţie 
catehetică la şcolile secundare de aici. La Liceul de băieţi, ne 
spune directorul Peteanu că au fost chemaţi la Inspectoratul din 
Timişoara pentru a le spune să liniştească lumea, fiind tranşată 
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chestiunea Ardealului. Ministrul Petrovici le-a trimis vorbă că, 
în principiu, Ardealul e al nostru. Pe de altă parte, generalul 
Iacobici cu ortacii săi stăruie în demisie, ca protest pentru 
neretrocedarea Ardealului, care ar fi avut să urmeze după 
Odessa. Eu la Bucureşti am auzit că Iacobici ar fi demisionat 
din cauză că Mareşalul nu l-a făcut şi pe el Mareşal după 
victoria de la Odessa şi că urma în 4 crt. să se prezinte la 
Führer, care-l apreciază mai mult, deoarece are Crucea de fier 
din celălalt război. Ce să mai crezi? 

Cineva-mi spune să ne pregătim cu de toate, pentru că 
după 1 Martie încetează orice circulaţie şi aprovizionare, totul 
rezervându-se pentru armată. De fapt, se fac mari pregătiri de 
mobilizare generală.  

Lici a ţinut ieri la Casinou o foarte reuşită conferinţă cu 
titlul „Pascal penseur”1! 

16 Februarie. Azi a fost pe aici prepozitul pensionar de 
la Baia Mare, Alexandru Breban. Povesteşte că regăţenii noştri 
ar putea merge la Pesta să înveţe acolo a minţi şi a lua mită. El 
a dat 30.000 pengö pentru aranjarea minelor lui cu statul ma-
ghiar. Despre cuscrul Coşocaru spune că a fost la Pesta, a fost 
retrimis la Cluj, episcopul Hossu s-a expus pentru el şi a fost 
trimis acasă.  

Despre stările noastre de dincolo: episcopul Rusu 
ameninţă cu proces statul maghiar pentru denegarea pensiilor la 
preoţi şi familiile lor. Ei văd problema noastră clar: zdrobirea 
Rusiei şi în baza omeniei ce şi-a câştigat România la Führer se 
va aranja retrocedarea teritoriilor luate. Înşişi ungurii mai cu 
scaun la cap acceptă acest lucru. 

17 Februarie. Azi a fost pe aici Octavian Popa de la 
Făgăraş, acum profesor pensionar la Timişoara.  

21 Februarie. Azi a sosit Nica de la Arad, Sandu a 
plecat azi la Davos. A fost iarăşi o întreagă comedie: stând 14 
zile la Arad, Sandu a pierdut viza de ieşire. Telefoane la Lugoj, 
                                                 
1 „Pascal gânditorul” (fr.) (n. trad.) 
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de aici telegramă, telefoane la Bucureşti, intervenţia lui Lulu, 
rezolvare, telegramă fulger (în 24 ore), avize la Arad, în fine… 
a primit din nou autorizaţie de ieşire. Lulu s-a supărat că l-am 
lăsat să stea la Arad; dar ce să fi făcut? Puteam lua răspunderea 
unei alte atitudini? Bine că a plecat, în sfârşit, Dumnezeu să-l 
ajute să-şi prelungească şederea în ţară şi să se facă sănătos! 

Iarna aceasta a fost deosebit de grea! Zăpadă multă, 
care cred că nu va fi topită nici peste 3 săptămâni. Gerul a mai 
slăbit, dar noaptea e tot frig. Pius ne-a scris că a scăpat de 
degerat.  

Eu sunt tot cam bolnav, de când am fost la Bucureşti 
mi-e sete întruna şi am controlat dacă nu cumva e zahăr. Dar 
analiza urinei e foarte favorabilă. Ieri am fost la Dr. Vince, el 
toate le reduce la hormoni şi (conform sfaturilor primite de la 
Dr. Trifon din Bucureşti), am reluat injecţiile cu Testoviron. 

Nu demult, Mareşalul Antonescu a fost iarăşi la Führer, 
comunicatul spunea că s-au discutat chestiuni politice şi 
militare. Desigur, problema Ardealului e limpede, se aşteaptă 
momentul potrivit unei soluţii! În aceeaşi vreme, Mihai 
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, a spus la 
banchetul ofiţerilor superiori că în curând va face declaraţii 
asupra politicii interne şi externe a ţării. Aceste declaraţii însă 
nu s-au mai făcut. 

4 Martie. Aseară îmi spunea colonelul Brazdă că i-ar fi 
povestit generalul Zlotea, companionul generalului Rujinschi la 
moara „Clara”, venit acum de la Bucureşti, că în scurt timp 
vom ocupa Ardealul de la unguri, care vor primi ca 
recompensă Serbia! 

Luni, în 23 Februarie, a plecat Nica la Bucureşti şi s-a 
pus pe lucru. Urmează să înceapă examenele pe care le mai are 
din anul II, apoi celelalte. 

Lulu mi-a telefonat să-i fac rost de ceva împrumut, nu ştiu 
spre ce scop. Am luat ieri de la „Cărăşana” 350.000 lei şi i-am tri-
mis 310.000, să vedem cum va opera cu ei să nu fie ceva bucluc.  
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Luni, în 2 Martie seara, a avut loc concertul de pian dat 
de doctorul Iamandi, cu prelegerile lui Lici. Ambii s-au pre-
zentat admirabil.  

Eu încă tot nu sunt în rând cu sănătatea. Acum îmi 
tratez urechile, ca să înceteze vâjâitul. Dar obosirea repede de 
unde vine?  

17 Martie. Abia azi am avut o zi de primăvară! De la 
Pius încă nici o scrisoare de mai bine de o lună. Sandu ne scrie 
ce grea a fost călătoria, ajungând cu 39oC la Davos. Aici e 
aşezat bine la St. Josefheim, casă susţinută de maici, care sunt 
foarte atente. Stă 14 zile în pat, un fel de carantină pentru tifos. 

Zilele acestea au fost tot felul de veşti, între care şi aceea că 
întreg Ardealul va fi ocupat de germani, apoi va rămâne autonom. 
S-ar putea şi aşa, că s-ar uni dup-aceea iarăşi cu România. 

Bety ne scrie de la Odorhei că s-a pus Camil pe 
agricultură: are 9 vite cornute, a mai cumpărat pământ. Speră 
că în curând o să ne revedem! 

Eu mi-am luat un concediu de 30 de zile. Mâine încep să 
mă examinez şi să mă tratez cu Dr. Iamandi. Să văd, dacă-mi va 
permite să merg undeva, pentru schimbarea mediului. M-aş duce 
la Petrila, unde fratele Hangea m-a invitat cu multă amabilitate! 

Săptămâna trecută Consistorul a numit protopop la 
Arad pe  domnul Teodor Voştinaru. Dar mi se pare că Ministe-
rul nu aprobă, ci ţine să fie numit un refugiat. Va putea să iasă 
prost toată afacerea! Îl priveşte, nu a acceptat propunerea mea! 

Zilele acestea a plecat şi de aici armata spre front: 42 ar-
tilerie! Câtă jale şi îngrijorare pe feţele bieţilor soldaţi. Cine poate 
fi sigur că se va reîntoarce!? Şi totuşi, jertfa trebuie adusă! 

21 Martie. Am început, de 3 zile, să mă tratez cu Dr. Ia-
mandi şi-mi face bine. Dar după o zi de primăvară, iarăşi s-a stri-
cat vremea, cu ploaie, ninsoare şi ger, încât te duce la exasperare! 
(Hitler a spus că de 140 de ani nu a mai fost aşa o iarnă grea!). 

A venit pentru Nica, de la „Sonemin”, 60.000 lei rest din 
salariul lui Sandu pe Octombrie-Martie şi o scrisoare drăguţă. 
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Episcopul a făcut iarăşi o prostie cu numirea lui Vucu la 
Zorlenţ.  

La Bucureşti s-a ţinut, alaltăieri, o mare adunare, în care s-
a anunţat înfiinţarea unei organizaţii a clerului şi învăţătorilor, cu 
secţii pe judeţe. A luat parte lumea ortodoxă, dar dintre ai noştri 
nimeni! Vom dispare, încetul cu încetul, din viaţa publică. A 
vorbit însă admirabil Mihai Antonescu împotriva ungurilor! 

De la Pius nimic. Comunicatul de război anunţă că în 
timpul din urmă Regimentul 33 (al lui), s-a distins în luptele 
din Crimeea. De-ar fi scăpat cu bine şi de-ar veni acasă! 

10 Mai. Demult nu am mai luat în mână aceste memo-
rii! Cauza: boala, de care fac menţiune în paginile precedente, 
m-a ţinut 4 săptămâni la Bucureşti.  

La Florii au venit de la Bucureşti, în vacanţă, Lulu cu 
Nica; cu ei a venit şi fratele lui Sandu, Gavriluţ, refugiat din 
Ungaria. Am petrecut Paştile împreună, dar eu fiind în 
concediu de boală, n-am luat parte la ceremoniile din catedrală. 
Lulu a tot stăruit să merg cu el la Bucureşti să mă examinez cu 
specialişti. Am mers şi Dr. Marinescu a constatat imediat că e 
caz de operaţie a prostatei. Mi-au scos 1500 gr. urină din 
băşică. Aşa m-am instalat la Sanatoriul „St. Vincent de Paul”, 
unde mi s-a făcut prima operaţie. Cu pregătire cu tot, am stat 
26 de zile. Am venit acasă să mă întremez şi apoi să merg îna-
poi pentru a 2-a operaţie, care sper, va ajuta bunul Dumnezeu 
să reuşească şi ea, deşi mă tem că va fi grea. Până aici, 
mulţumesc lui Dumnezeu, care mi-a dat toate darurile şi a mers 
bine. Cheltuieli sunt enorme până acum, fără doctor au fost 
34.000; scumpul meu Lulu le suportă pe toate. El şi, mai ales, 
Nica m-au vizitat zilnic şi mi-au adus toate bunătăţile. 

În aceeaşi vreme, Lici a dat la Bucureşti examen de 
lector al limbii române pentru universităţile din străinătate! În 
acest scop, în săptămâna Paştilor, în 3 zile, a scris şi a tipărit o 
nouă broşură: „Estetica limbii vorbite”. A reuşit foarte bine şi e 
desemnat pentru Constantinopol. 
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Pius a scris că s-au retras ceva mai înapoi de la front; el a 
fost decorat cu Coroana României cu virtutea militară şi spade; e 
medic şef al regimentului. Dumnezeu să-l ajute mai departe! 

De la Sandu încă nu avem ştiri mulţumitoare: de când e 
la Davos, e tot cu febră, în pat. Poate dacă se desprimăvărează, 
să ia o întorsătură mai bună starea lui. 

De 2 zile e vreme mai bună, a început lucrul câmpului … 
18 Mai. După ce am venit acasă, într-o săptămână, am pus 

25 kg, mâncând bine şi de toate, aşa cum mi s-a dat la Bucureşti. 
Când colo: examinându-mi sângele, s-a găsit în el 0,69% uree, ceea 
ce mă obligă la un regim strict, fără carne, fără lăptării şi fără 
făinoase. Cu ce să te alimentezi ca să te întăreşti? Dr. Iamandi a 
început cu nişte injecţii: una de insulină, alta de tonophosphan. E 
rău de omul bolnav! Da-va Dumnezeu să mă văd iarăşi sănătos? 

Sărmanul Sandu de la Davos tot mai stă culcat şi tot are 
37o8-38o. Ce va fi şi de el? 

Pius se plânge că sub raportul profesiunii o duce foarte 
rău: nu face decât administraţie! 

19 Iunie. Tot aşa cu boala mea! A scăzut ureea, am în-
ceput un regim mai moderat, la analiză iarăşi am avut 0,58%. 
Am început un regim strict, după cum mi-a trimis Lulu instruc-
ţiuni primite de la Dr. Marinescu, dar acum am mai slăbit acel 
regim, în speranţa că a fost destul.  

Lici a fost la Bucureşti, chemaţi fiind la minister toţi cei 
reuşiţi la lectorat ca să-şi aleagă locurile.  

Zilele acestea au fost rechiziţionate toate cerealele ungu-
rilor de aici, lăsându-li-se abia pentru trei zile. Şi aud că imediat a 
venit ordin să li se dea înapoi. Ce autoritate mai are Statul Român 
cu asemenea procedee? Oricât de motivate ar fi ca retorisme faţă 
de procedeele ungurilor faţă de românii de dincolo...! 

Azi Lici e la Timişoara, martor în cauza procesului unor 
elevi legionari. Bacalaureatul din Lugoj, la care Lici a fost 
mereu membru în comisie, a reuşit slab de tot, 49% fiind 
căzuţi! O aşteptăm pe Nica.  
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4 Iulie. Ieri a fost la mine preotul Belea, venit acum de la 
Roma. Mi-a adus o scrisoare de la părintele Tăutu. Îmi scrie că 
Generalul Dănilă Pop, absolvent impropriu pentru slujba de 
ministru al României la Vatican (un general inflexibil, la vârsta de 
75 de ani!), ar fi demisionat. Ştirea mi-a confirmat-o şi P.S. Bălan, 
spunând că ar fi în combinaţie, ca succesor, faimosul monsegnor 
Iuga de la Cluj; dar acesta e cetăţean maghiar! Belea spune că a 
venit prin Germania, fiindcă prin Slovenia nu se recomandă 
călătoria, sunt lupte continue, se puşcă asupra trenului. În Italia e 
multă mizerie, cercurile eclesiastice nu prea sunt încântate; iezuiţii 
germani au mers să se încorporeze şi au fost refuzaţi: ca iezuiţi nu 
sunt vrednici să poarte haina militară! 

Azi a fost la mine P.S. Bălan – a treia vizită credeam că 
aduce ceva lucruri grave auzite de la Belea, cum mă anunţase 
la telefon. Dar nu a adus decât nimicuri. Eu i-am pus în vedere 
marele inconvenient ce rezultă din starea de tensiune între noi 
şi Ministerul Cultelor.  

Din cauză că azi o săptămână am făcut baie, am prins o 
mică gripă, care m-a incomodat toată săptămâna, slăbindu-mă, 
aşa că progresul de vreo 2-3 săptămâni a fost pierdut. 

Marele eveniment al săptămânii acesteia a fost căderea 
Sevastopolului; ne-a readus speranţa de a-l revedea pe Pius. Ne-a 
scris că va primi concediu, după terminarea operaţiilor în curs! 

6 Iulie. Ieri am primit o scrisoare de la Sandu. Tot rău, 
în pat, cu febră 38o. Cardiografia nu a dat nimic în contul ini-
mii. Trebuie să meargă la specialişti, cum i-am scris şi eu, să se 
afle odată misterul bolii lui. Şi cât e de deprimat şi cu dor de 
casă! Să vedem cum vom reuşi cu paşaportul Nicăi. 

De la Odorhei ne-a telegrafiat Bety că mamă-sa e pe patul 
de moarte, să mergem să ne mai vadă. Dar eu cu starea mea nu aş 
putea merge, chiar dacă aş primi paşaport, dar nici vorbă! 

Azi mi-am făcut analiza sângelui: ureea nu a crescut 
mult, din cauza gripei, e 48‰, acum 2 săptămâni a fost 40‰. 
O să caut să mă refac. 
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Cancelistul Episcopiei, V. Gligor, a fost la Bucureşti şi 
mi-a adus o scrisoare de la Lulu şi una de la P.S. Aftene. 
Acesta din urmă îmi scrie că s-au început cele mai grozave 
lupte din partea ortodocşilor împotriva noastră! 

Am aşteptat pe Nica, seară de seară; în fine, ieri ne-a 
telefonat de la Copşa că astă-seară soseşte. A mers pe la Copşa 
să-şi mai vadă lucrurile. Examenele le-a luat cu bine.  

Lici e chemat pe 1 August la Bucureşti la curs de pro-
pagandist pentru străinătate! 

11 Iulie. Nica a sosit luni, în 6 seara. Marţi, în 7, a fost 
la noi Mäxer, în cauza pictării bisericii din Reşiţa. Luni am 
primit 30 kg de brânză de la Bouţarul de Jos, cu 150 lei kg. 

Miercuri, în 8, au sosit la noi Ioniţă Pop, venit după sa-
lariile preoţilor, şi Şerban Opriş, inginer tot la Lupeni, şi au stat 
ambii până joi seara. În ziua următoare a venit Toma Nistor, 
doctorand în medicină, numit la circumscripţia Curtea – 
Severin. Vineri a fost pe aici Victor Opriş de la Deva şi preotul 
Augustin Boca de la Balşa cu preotul ortodox Ileasă de la 
Mada, care vrea să treacă la Unire. Nu ştiu ce se va fi isprăvit 
la Episcopie. Îmi spunea Deciu că nu demult a fost pe aici unul 
de la Cernăuţi şi l-a luat în gură mare. 

Joi seara ne-a vorbit Pius la telefon, de la Bucureşti. 
Abia până aici a putut veni cu avionul de la Odessa. Avea con-
cediu să vină acasă, dar i-a venit telegramă să meargă la Com-
pania IV Sanitară. El merge la Tulcea la partea sedentară a Re-
gimentului, va încerca să obţină un concediu de acolo. În caz 
contrar, vom face un memoriu.  

Ieri am dat cererea lui Nica pentru paşaport, să meargă 
la Sandu. Să vedem dacă va reuşi. Lici a plecat azi la Timi-
şoara, chemat de Puiu.  

20 Iulie. De la Timişoara Lici a mers la Alba Iulia, un-
de l-a întâlnit pe Dăian. Acesta i-a povestit că umblând cu 
Frenţiu pe la Beiuş a întâlnit pe administratorul unui anumit 
domn Tisza, rudă cu Tisza Pişta de pe vremuri, care i-ar fi spus 
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administratorului că, ori înving nemţii, ori înving englezii, dar 
s-a sfârşit cu Ungaria! Mai spunea Dăian că ungurii ar fi cerut 
ratificarea dictatului de la Viena. Li s-a răspuns: atunci aveam 
o Românie ostilă, azi România ne e o aliată preţioasă…  

Luni, în 13 crt., a venit Pius pentru 4 zile, pe furiş. A 
făcut drumul de la Odessa la Bucureşti cu avionul, s-a dus la 
Tulcea şi s-a făcut demobilizarea pe 18, când trebuie să se pre-
zinte la Compania IV Sanitară. Concediu nu a primit, poate 
doar peste o lună. Dar acum merge la ambulanţă, care e în afara 
razei artileriei şi unde îşi face profesiunea lui de chirurg. Câte 
ne-a povestit din război! … Nu ştiu cum să mulţumim lui 
Dumnezeu că l-a scăpat. De ni l-ar păzi şi de acum înainte! 

24 Iulie. Alaltăieri a fost la mine iarăşi domnul Gheorghe 
Farca (fost, pe vremuri, fratele Nichita la P.S. Frenţiu, ajuns un fel 
de secretar administrativ, până ce a ajuns la o frumoasă situaţie 
materială, s-a căsătorit şi a luat o fabrică în exploatare; refugiindu-
se de la Oradea, unde şi-a vândut averea, acum e la Bălţi, directo-
rul unei fabrici de mezeluri), care mi-a povestit lucruri interesante. 
Căutând el să facă organizarea uniţilor la Bălţi, a fost denunţat la 
Parchet, care nu i-a găsit nici o vină. Apoi a fost chemat la 
Prefect, unde a avut discuţii cu P.S. Ciopron. Dar se ţine bine. A 
fost şi pe la Mănăstirea Neamţu, unde l-a văzut pe I.P.S. Visarion. 

Ieri după-amiază am avut o neaşteptată surpriză: a venit 
iarăşi Pius. De la Roman, unde s-a prezentat la Compania IV 
Sanitară, a obţinut un concediu de 12 zile, aşa că a venit iarăşi 
acasă! 

Zilele acestea Radio clandestin a tot vorbit despre un 
„dictat de la Bucureşti”, semnat de Antonescu la 30 Iunie a.c., 
prin ce s-ar fi obligat ca până la sfârşitul războiului să nu mai 
pună chestiunea Ardealului. Vorbea şi de o comisie care s-ar fi 
aşezat în Ardealul de Sud. Se vede că în legătură cu măsura 
luată la noi faţă de unguri (vezi 19 Iunie), s-a procedat energic 
din partea Germaniei. Se spune că şi ungurii ar fi fost obligaţi 
la o altă ţinută, dovadă că de 2 săptămâni – aşa aud – nu mai 
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primim refugiaţi! Dar, chiar dacă pe viitor s-ar purta ungurii 
bine, unde e satisfacţia pentru cele întâmplate în trecut? 

Zilele acestea, spre marea mea bucurie, mi-a scăzut 
ureea la 0,36%.  

26 Iulie. Azi a fost la noi căpitanul S. cu doamna. El a fost 
nu demult la Bucureşti şi spune că lumea de acolo e pesimistă. 
Mareşalul ar fi bolnav, de aceeaşi boală ca Titulescu, lipsă de 
globule roşii. Nu ştie nimeni dacă el are ceva asigurări din partea 
Germaniei ori ba. Atunci pentru ce nu ne păstrăm puterea pentru 
viitoarea răfuială cu ungurii? De fapt, viitorul e foarte enigmatic. 
Se spune că Mareşalul nu prea comunică cu nimeni. Când se 
întâlneşte cu Hitler, se văd numai între patru ochi şi nimeni dintre 
însoţitorii Mareşalului nu e admis să asiste. Tot aşa la ceilalţi 
corifei germani. Mai nou Mareşalul ar fi cerut ca pe frontul rusesc 
ai noştri să lupte sub comandă proprie. Nu s-a admis.  

Ulterior aflu că generalul Iacobici1 ar fi desemnat ca 
succesor al Mareşalului.  

28 Iulie. Zilele acestea l-am aşteptat pe Lulu. Azi ne 
telegrafiază că merge la Cloşani.  

5 August. Ieri a plecat Pius, cine ştie când şi cum va 
ajunge la locul la care este rânduit? Şi cine ştie când ne vom 
mai vedea?! Dumnezeu să-l ocrotească! 

Acum câteva zile am primit de la Sandu ultimele rezul-
tate: are t.b.c. bronho-pulmonar, boala e în evoluţie. I-am scris 
să vină acasă, pare a nu mai fi nici o speranţă. O, Doamne, de 
ce a trebuit să ajungă aşa, acest suflet bun?! 

Nu ştiu ce o mai fi cu noi. Luptele continuă favorabil, 
dar multora le vine o îndoială: pentru ce ne jertfim forţele în 
Rusia şi nu le rezervăm pentru Ungaria?! Azi a anunţat Radio 
Londra că Radio Budapesta ar fi relatat despre deblocarea unui 

                                                 
1 Iosif Iacobici (1884 – 1952), ofiţer de carieră, scurt timp ministrul 
înzestrării armatei şi ministru de război, după rebeliunea legionară. A fost 
şef al Marelui Stat Major al Armatei române. Arestat succesiv în 1946 şi 
1948, a murit în închisoarea de la Aiud. 
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număr de 33 de ofiţeri pentru că nu s-ar supune ordinelor. Iar 
nemţii lansează ideea unei Transilvanii autonome, sub protec-
torat german! 

13 August. Deblocarea ofiţerilor e adevărată. Între ei e 
şi generalul Iacobici. Nici nu se putea ca el să fie urmaşul Ma-
reşalului, când el a fost contra continuării războiului. Cum spu-
ne Radio clandestin, urmaş al conducătorului ar fi fost desem-
nat Generalul Dragalina, eroul din Crimeea, căruia Hitler i-a şi 
dat mai nou o decoraţie mare. 

Se aud multe despre intenţia nemţilor de a aranja Europa 
după război în aşa fel ca să fie un popor conducător  (Führungs-
volk), care ar fi ei, iar celelalte popoare ar fi unele cu autonomie, 
dar fără armată şi fără reprezentare diplomatică, altele conduse în 
mod colonial. Cum vor ajunge românii, nu se ştie. Despre Ungaria 
se spune că s-ar îngloba în administraţia germană. Nici nu merită 
altceva. Zilele trecute au distrus ungurii un întreg sat sârbesc în 
Bacica, pentru uciderea a doi jandarmi. Se spune că ar fi fost ucişi 
14.000 de sârbi, primul-ministru Kállai a recunoscut în parlament 
2.500, dar şi asta e o mare barbarie. Iar mai nou au spânzurat 
nemţii la Pancevo 100 de sârbi. 

17 August. A fost ieri la noi Coman Turcu de la Loman, 
văr al meu de al doilea. Moşul lui a fost frate cu moşul meu. Nu 
ne-am mai văzut de la nunta noastră, când el a venit cu încă doi de 
la Loman. De atunci am mai corespondat noi, dar oricât am dorit 
să mergem noi pe la Loman nu am ajuns. E un om isteţ, bine 
situat, cu familie frumoasă. 

Suntem mâhniţi că de 2 săptămâni nu avem nici o ştire 
de la Sandu. Azi cred că ne va spune Lulu când să merg la 
Bucureşti la noua operaţie.  

Lici e de la 1 August la Bucureşti, chemat fiind la un curs 
aranjat la Ministerul Propagandei pentru viitorii lectori universitari 
din străinătate. Cursul a fost gândit pe două săptămâni, dar Lici do-
rea să mai stea ca să-şi termine teza pentru când va pleca. Mi-a tele-
fonat că e numit la Istanbul şi că e vorba să plece pe 1 Septembrie.  
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22 August. Ieri, printr-o scrisoare expresă, Lulu îmi 
cere să-l rog pe Otto să ne dea informaţii cu privire la unele 
fabrici ce ar putea fi românizate. Ar merge până la 80 milioane, 
luând bani împrumut de la Bancă. 

Astăzi ne-a venit o carte poştală de la Pius, din Caucaz. A 
mers 11 zile până acolo, s-a săturat de drum. Dar a fost primit 
bine, fiind aşteptat de mult. E interesant pe acolo, el e mulţumit. 

26 August. Azi am fost cu Mili la Timişoara, cu maşina 
Episcopiei. Prietenul Roth s-a arătat foarte afectat că am luat 
asupra mea riscurile acestei călători. Ei sunt foarte îngrijoraţi de 
ameninţarea cu Transnistria. Se spune astfel că dacă îi duce pe 
evreii din Banat (pe care autorităţile româneşti i-au şi abandonat, 
ca fiind maghiarofili – ceea ce nici nu contravine  realităţii!) şi 
dacă se ataşează la Banat şi „Pământul nimănui”, cum se numeşte 
azi Banatul iugoslav, atunci vor fi aici germanii populaţia cea mai 
numeroasă şi vor revendica administraţie germană. 

Se spune că Mareşalul Antonescu s-a cam retras din 
cauza unei audienţe a lui Killinger, când i s-a făcut rău.  

Călătoria aceasta nu m-a obosit deloc pe mine, mai mult 
pe Mili. Dovadă că mă simt bine, sunt în perfectă ordine cu re-
facerea, aşa că pot pleca la a doua operaţie. Săptămâna aceasta 
am făcut ultimele analize. Profesorul e mulţumit şi a admis să 
plec, ceea ce vom şi face sâmbătă seara. 

27 Septembrie. Astăzi dimineaţa m-am reîntors de la Bu-
cureşti, de la a doua operaţie, reuşită cu bine. Am plecat sâmbătă, în 
29 August, cu Mili. Neprimind bilete la vagon-lits, am mers la va-
gon cl. I, iar pentru a ne asigura locurile de şezut, am trimis la Ti-
mişoara pe cancelistul Gligor de la Episcopie să ne reţină biletele. 

Sosiţi cu bine la Bucureşti duminică dimineaţa (ne-au 
aşteptat la gară Lici, Lulu şi Puiu Sârbu), am mers la Sanator şi 
ne-am instalat; luni dimineaţă mi s-a făcut analiza numită „cons-
tanta lui Ambar”. Marţi am fost operat, fără nici o durere! După 
operaţie încă, toate au mers cât se poate de bine. Nu pot îndeajuns 
mulţumi Domnului! Mili a stat cu mine până în 15 crt., apoi a 
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plecat acasă. În una din nopţi a avut loc bombardarea oraşului Bu-
cureşti, împreună cu cea a altor oraşe din România, de câteva avi-
oane ruseşti-americane („cetăţi zburătoare”). Comunicatul oficial 
spunea că nu au fost omorâte decât 14 persoane din populaţia ru-
rală. Eu atâta ştiu că într-o comună suburbană, unde nu era nimic 
camuflat şi se ţinea o nuntă, au pierit mai mulţi. Chiar la Apărarea 
Antiaeriană, care era afară de oraş, au căzut 3 bombe, dintre care 
una a explodat, a omorât 5 soldaţi şi a rănit pe mai mulţi, între 
care şi pe Gavriluţiu nostru! Noi priveam cu groază, prin fereas-
tră, ce vedem şi ce auzim! Monsegnor-ul Ghica îmi spunea că ştia 
de la fratele său de la Externe că avioanele au zburat la înălţimea 
de 7.000 metri, dar Gavriluţiu afirma că acolo unde a fost nunta 
au coborât aşa de jos, încât i-au mitraliat pe oameni. 

La Sanator am primit mai multe vizite, printre care: Prin-
ţul Ghica, părintele Leandru A.A. cu părintele Anton, părintele 
Dăian, Buzileşti etc. Am primit scrisori de la episcopul Ioniţă (şi 
telegramă, Roth etc.). Între timp a venit şi Pius la Bucureşti, el a 
fost transferat la Spitalul militar din Timişoara.  

Nu-şi poate închipui nimeni sentimentul ce-l ai când ai scă-
pat de o boală aşa de gravă, care te ameninţa cu pieirea! Eşti iarăşi 
om de rând, poţi să munceşti, să te bucuri de viaţă! Şi iarăşi nu-şi 
poate nimeni închipui sentimentele mele faţă de scumpul meu 
Lulu, căruia am să-i mulţumesc că am scăpat cu viaţă! El a suportat 
cheltuielile, care au fost mari: la prima operaţie cam 50.000, la a 
doua cam 60-70.000! Dumnezeu să-l răsplătească şi să ni-l ţină cu 
sănătate. El munceşte din greu la serviciul lui, unde şi-a câştigat 
aprecierea tuturor, de aceea la promovările din vara aceasta el a fost 
avansat cu 2 grade, ajungând subşef de serviciu cl. III. 

Lici a stat la Bucureşti de la sfârşitul lui Iulie până în 17 
septembrie. A lucrat din greu la teza de doctorat. Tot Lulu a cheltuit 
cu el. În 24 a venit Nica la Bucureşti, pentru examenele de toamnă. 
După aceea va pleca la Sandu, care, mergându-i tot rău la Davos, a 
făcut ultima încercare: s-a internat la sanatorul doctorului Cerey din 
Lausanne. Acesta tratează cu tuberculină şi i-a promis, că întrucât 
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organismul lui nu e total compromis, îl vindecă. De-ar da 
Dumnezeu să-l revedem şi pe el sănătos, ca să aibă şi Nica clipe 
mai senine. Sărmana de ea, cu câtă resemnare suportă toate! 

În şirul nenorocirilor căzute asupra familiei Coşocaru, a ve-
nit mai nou moartea pe câmpul de luptă a lui Gică, un băiat atât de 
bine. Ce va face mama lui şi mai ales mama adoptivă, doamna Pau-
la, când va afla?! Tatăl lor e tot închis încă la Budapesta, schimbul 
se tot amână. El a avut dublă pneumonie şi se spune că e foarte 
slăbit! 

30 Septembrie. Alaltăieri, luni, i-am telefonat episco-
pului Bălan că am venit şi imediat mi-a făcut o vizită. Tot luni 
dimineaţă a plecat Mili la Timişoara, pentru a se trata la o ure-
che, de care suferă încă de la Bucureşti. Dar aseară s-a reîntors, 
după un scurt tratament, pornind pe calea însănătoşirii. 

Azi a sosit Pius de la Bucureşti. Şi-a adus toate ba-
gajele. Stă câteva zile acasă. A văzut lucruri frumoase în Rusia.  

Eu am reluat la Dr. Iamandi injecţiile cu insulină ca să 
mă întăresc. Rana, har Domnului, merge bine spre vindecare. 

4 Octombrie. Azi am fost cu Mili, Pius şi familia 
Ungur la via acestora. Am petrecut o frumoasă zi de toamnă 
călduroasă, în aer liber. Lici nu a putut veni.  

5 Octombrie. Am fost la Timişoara, pentru a vorbi în 
unele chestii de „românizare”, după dorinţa lui Lulu. Îmi scrisese 
şi prietenul din copilărie, Alexandru Solomon, să-l vizitez. A-
cesta, ca şi ceilalţi evrei, e preocupat de grija transportării în 
Transnistria. Nu ştie ce soluţie să găsească pentru copii. Am văzut 
şi pe Roth, apoi pe preotul Luminosu.  

În luna Septembrie au fost la noi mai mulţi miniştri ger-
mani, între care Dr. Funk. Apoi a fost domnul vicepreşedinte al 
consiliului, Mihai Antonescu, la cartierul general al Führer-ului, 
unde a tratat cu Ribbentrop şi cu Führer-ul. Se spune că Führer-ul 
ar fi pretins între altele o mobilizare generală de la 17 la 54 ani, 
trecerea de la valută aur la valută muncă (iar aurul să li-l dăm lor; 
desigur, cumpărăturile ce se fac prin ţările neutre, trebuie plătite în 
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aur!); acelaşi lucru l-ar fi cerut ungurilor, slovacilor şi croaţilor. 
Horthy ar fi contra nemţilor; ca răspuns la pretenţiile lor, a făcut 
să se numească mitropolit de Calocea, episcopul Glattfelder1, cel 
mai mare adversar al nazismului, iar ca ministru al Apărării Naţio-
nale l-a numit pe Nagy Vilmos, tot adversar al nemţilor. Cu toate 
acestea (ungurii nici nu lasă pe soldaţii germani să pună piciorul 
pe pământul Ungariei, nici pe răniţii lor să treacă prin Ungaria), 
Hitler tot pare că ţine cu ei. Nu vrea să ne restituie Ardealul, ci să 
ne ia şi ce avem şi, împreună cu Banatul, să facă un teritoriu auto-
nom, sub protectorat german. Iar locul evreilor îl iau germanii. 
Astfel e de înţeles că ai noştri se întreabă: pentru ce ne jertfim ar-
mata în Rusia, iar ungurii şi-o păstrează intactă? Se spune că Ma-
reşalul nu ar mai fi agreat de nemţi, de aceea el nici nu se mai prea 
manifestă. L-a lansat ca succesor al lui pe Generalul Dragalina, 
dar se spune nici acesta nu ar fi atât de flexibil, de aceea mai nou 
nu se ştie nimic de el. 

7 Octombrie. Azi a plecat Pius la Timişoara. Ne-a vizi-
tat Ioniţă. Ieri am fost cu el şi cu Pius într-o plimbare la Ohaba, 
cu maşina Episcopiei. 

Sandu ne scrie cu data 22 Septembrie că şi-a început trata-
mentul. Încă nu ştie cum va reacţiona, dar se plânge de Davos: a-
colo a slăbit din cauza alimentaţiei. Să sperăm… Dumnezeu e 
bun! 

I-am trimis Anei la Vulcan vreo 10-15 kg făină.  
12 Octombrie. Alaltăieri, sâmbătă, a venit Pius acasă 

de la Timişoara şi a plecat azi dimineaţă. Şi-a luat paltonul, 
pentru că a început să se facă frig.  

Am primit de la Sandu o scrisoare din 2 Octombrie, 
care ne-a bucurat foarte mult. Laudă Sanatorul din Lausanne, 
se simte cu mult mai bine de când a început tratamentul acolo.  

13 Octombrie. Azi am făcut alegere de canonici: pe 
Ştefan Bălan şi Ion Ploscaru. Să vedem cât se vor dovedi de 
destoinici. 
                                                 
1 Iulius Glattfelder, fostul episcop romano-catolic de Cenad.  
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Cu cele de iarnă ne-am cam aprovizionat.  
Mi-am făcut analiza ureei în sânge, ca să văd cum să 

mă alimentez. La operaţie am avut 0,32 ‰. Acum a scăzut la 
0,24 ‰. Har Domnului! 

Sunt diferite zvonuri în legătură cu războiul. Nemţii au 
renunţat la asedierea Stalingradului! În Ardeal şi Banat, spre 
frontiera de Vest, s-ar fi aşezat armata germană: cu ce scop?  

16 Octombrie. Aseară a sosit episcopul nostru de la Blaj, 
unde a fost o conferinţă comună cu episcopii noştri veniţi din 
Ungaria: Hossu şi Rusu. Ambii mi-au trimis călduroase salutări şi 
îndeosebi cel din urmă, felicitându-mă la însănătoşire. Azi am luat 
parte, pentru prima dată după boală, la şedinţa Consistorială. La 
începutul ei, P.S. Sa m-a salutat cu cuvinte amabile. 

Aseară a venit la noi Puiu Sârbu, reîntors de la Bucureşti, 
unde l-a văzut pe Lulu. Azi ne-a scris Lulu, răspuns la felicitarea 
din 14 crt.  

18 Octombrie. Până acum a fost tot secetă, azi a 
început ploaia binefăcătoare. Dar e împreunată cu un frig, care 
ne face să încălzim.  

27 Octombrie. Şi totuşi Nica nu poate pleca mâine, cu 
avionul, la Sandu! Nu are viza de ieşire (nu s-au îngrijit la timp să o 
ia), acum va merge cu trenul peste Ungaria, îi trebuie din nou şi 
aprobarea Elveţiei, fiindcă au trecut 30 de zile. O, de s-ar sfârşi şi 
cu asta! 

Lulu putea să aibă necaz cu banca din cauza creditului 
primit de la „Cărăşana”, fiindcă a semnat şi el.  

2 Noiembrie. Ieri a fost instalarea noilor canonici Şte-
fan Bălan şi Ion Ploscaru1. Mult necaz ne-a făcut Iosif Popa, 
care nu vrea să se pensioneze. Apoi au fost comentarii pentru 

                                                 
1 Ioan Ploscaru (1911 – 1998), preot greco-catolic, canonic, din 30 noiem-
brie 1948 episcop auxilar  în Dieceza de Lugoj. Arestat de comunişti, a fost 
încarcerat în închisoarea de la Gherla şi eliberat în 1964, exercitându-şi atri-
buţiile episcopale în clandestinitate până în 1990, când a revenit în fruntea 
Diecezei lugojene. 
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că am ales doi tineri, unul nepot al vlădicului. Dar toată come-
dia ţine 3 zile! Vremea e călduroasă, de minune! 

Cu ocazia proclamării noilor canonici, am citit în şedin-
ţa capitulară un studiu despre capitluri şi despre canonici. Va 
apare în Cultura Creştină.  

8 Noiembrie. Azi a ţinut Lici o conferinţă despre Octa-
vian Goga. Prefectul l-a chemat la sine şi i-a impus să nu 
vorbească nimic împotriva ungurilor. Atunci Lici şi-a ales ca 
subiect poezia de amor a lui Goga. Deşi schimbarea subiectului 
s-a făcut în ultimul moment (cu 2 ore înainte de conferinţă), a 
ţinut-o foarte interesant! 

11 Noiembrie. Azi a sosit Nica de la Bucureşti. A luat 
în toamnă 3 examene, mai are 3 şi poate lua licenţa. A petrecut 
acolo o lună şi jumătate, cu anumite privaţiuni. 

17 Noiembrie. Vremea s-a îndreptat iarăşi. Ieri a sosit 
Pius de la Bucureşti, unde a fost pentru examenul de medic pri-
mar.  

Duminica trecută am început cu seria de predici în 
biserică, pentru Postul Crăciunului, în locul episcopului, care 
din cauza slăbirii ochilor nu mai urcă în amvon. 

Am început o lucrare despre Sf. Iosif, pe care doresc să 
o public de Crăciun.  

18 Noiembrie. Am tăiat un porc, a fost netto 100 kg, a 
costat 18.000 lei.  

Anglo-saxonii au debarcat în Africa şi pare că începe o 
luptă grea.  

24 Noiembrie. Azi dimineaţă am sosit de pe drumul  
făcut la Vulcan – Blaj şi Deva.  

În 18 seara am plecat la Vulcan cu trenul, peste Ilia. E o 
singură pereche de trenuri, ambele noaptea. Despre această 
mizerie am scris două articole în Răsunetul. Am mers într-un tren 
complet neîncălzit. Acolo am aşteptat, tot în local neîncălzit, de la 
1 la 4, fiind trenul întârziat. La 5 am ajuns la Simeria, unde am 
mai stat 2 ½ ore. Am sosit complet extenuat la Vulcan. Acolo am 
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găsit că au înmormântat-o pe mama Anei cu 3 zile în urmă. Nu 
am ieşit nicăieri, am primit acasă vizita notarilor şi a preoţilor. 

Dimineaţa următoare am mers la Blaj, unde am sosit 
după-amiază. Am găsit pe inginerul Barbu, la care m-am 
găzduit. Masa am luat-o la Mitropolie. Congresul Agrului a 
reuşit, dar s-a adeverit şi de data aceasta că au fost prea strâmte 
cadrele lui. Frenţiu a făcut mari inovaţii: apeduct, baie, closet 
englezesc în castelul mitropolitan. Zilele acestea a nins pentru 
prima oară în întreg Ardealul. La Blaj am aflat că a fost eliberat 
cuscrul Coşocaru. Stă la hotel în Pesta.  

De la Blaj am plecat duminică, în 22 noaptea. Luni, în 
23 dimineaţa, am sosit la Deva, unde în aceeaşi zi după-amiază 
am avut dezbatere în cauza impozitului de la Vulcan. De acolo 
am plecat noaptea următoare acasă. Am sosit complet obosit 
astăzi dimineaţă. 

25 Noiembrie. Aseară ne-a telefonat Lulu că pleacă 
mâine în Turcia. Viza elveţiană cerută din nou pentru Nica, a fost 
refuzată. Săraca, de când tot aşteaptă Sandu să o vadă şi Nica să 
plece şi nu reuşeşte să plece! Acuşi expiră vizele celelalte. 

Azi ne-a cercetat P.S. Suciu, episcop auxiliar de Oradea. 
Ne-a povestit despre ce a vorbit cu Mareşalul Antonescu. Hitler nu 
a scris ultima pagină în istoria Ungariei şi a României; duplicitatea 
Ungariei e cunoscută, dar are o politică foarte abilă; luptăm contra 
Rusiei, în interesul Angliei chiar; vom mai avea armată şi pentru 
Ungaria, care va da în acelaşi timp faţă cu sârbii, croaţii şi slovacii. 
Mareşalul ar fi putut crea o situaţie tolerabilă românilor de dincolo, 
dacă semna o declaraţie prin care recunoaşte ca definitiv arbitrajul 
de la Viena. Faţă de Italia am comis nenumărate greşeli, singur 
Averescu s-a ştiut apropia de ea, dar când a început prietenia cu 
Ungaria şi ne-a declarat că nu doreşte să ne supere pe noi, i-am 
răspuns peste umeri. Ungurii lucrează mai mult cu femei.  

P.S. Suciu condamnă politica din trecut a lui Maniu, 
„nădejdea viitorului”, dar scuză pe legionari în aşa fel că pare 
el însuşi legionar! Altfel spune că pe legionari i-au trântit 
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nemţii, fiindcă s-au opus ca toată viaţa economică să treacă la 
ei. Se spune că şi azi se refuză nemţilor multe cereri. De exem-
plu, acum au cerut Vâlcovul pe 99 de ani şi au fost refuzaţi. 

La românii din Ardealul ocupat se răspândesc sectele în 
mod îngrozitor. Ortodocşii, în satele unde sunt amestecaţi cu 
uniţii, pun preoţi, dar, unde sunt sectari, le lasă vacante. Ai 
noştri luptă cu ajutorul şcolilor cantorale. 

Lupta din Africa începe să fie serioasă. Se regrupează 
Axa. Pare că ne retragem şi de la Stalingrad. Aşa spunea zilele 
acestea un neamţ de la noi, venit de acolo, şi recunoştea că da-
că nu ar fi românii, care luptă vitejeşte, demult ar fi fost bătuţi. 

Azi a fost părintele Mäxer la noi. 
P.S. Suciu ne-a povestit că aviatorii italieni având la 

Bucureşti un teren propriu de aterizare, unde nu umblau alţii, 
au descărcat nişte lăzi, pe care găsindu-le autorităţile noastre ca 
suspecte, le-au controlat şi le-au găsit pline de lei româneşti. 
Erau aduşi pentru propagandă maghiară.  

Tot el ne spunea că Maniu stă în legătură cu Anglia prin 
legaţiile neutre. Pe guvernanţii actuali nu-i prea vizitează ca să 
nu-i compromită. Dar viitorul e asigurat. 

Am răcit rău pe la Blaj, mi s-a umflat şi înroşit nasul. 
Cu greu se vindecă. 

6 Decembrie. Din cauza răcelii, am stat mai multe zile 
acasă.  

Ziua de azi a trecut bine. Am servit şi predicat la 
biserică. Am avut vreo 20 de musafiri. Dacă nu ploua, veneau 
probabil şi alţii. E mare criză de hârtie. Eu am fost avizat zilele 
acestea să trimit banii că mi se expediază 40 de valuri. Gazetele 
din Blaj nu au apărut 2 săptămâni din cauza lipsei de hârtie. 
Pentru mine e mare noroc, căci toate catehismele s-au epuizat. 

Zilele acestea a publicat Radio Londra un apel de la doi 
mitropoliţi ruşi către soldaţii români ca să nu lupte împotriva 
ruşilor, care sunt ortodocşi ca şi ei şi sunt un popor paşnic! Ce 
să mai crezi? Se vede că e disperată cauza lor. De fapt, din 
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mult trâmbiţatele atacuri în Africa şi Rusia ale anglo-america-
nilor, nu s-a ales până acum nimic! 

9 Decembrie. Aseară a plecat Lici la Bucureşti, fiind 
avizat pe cale particulară să meargă că i s-a aprobat plecarea în 
Turcia. Lulu e acolo, mi-a telegrafiat de Sf. Nicolae. 

Numai biata Nica nu poate pleca. I s-a refuzat categoric 
viza elveţiană, pe motiv că nici românii nu dau viză elve-
ţienilor. Ce dureros pentru Sandu. 

12 becembrie. Azi a sosit Pius de la Bucureşti. A pri-
mit desconcentrare până la 1 Februarie. Va merge la postul lui 
de la Timişoara. Despre Lici spune că s-a aranjat, peste 2-3 zile 
pleacă din ţară.  

22 Decembrie. Sandu ne-a telegrafiat că viza lui Nica e 
aprobată. Trebuie să o luăm cu celelalte de la început.  

24 Decembrie. E seara de Crăciun. Monotonă până la 
ora 20, când şi-a făcut apariţia Pius. E pentru prima oară că n-
am avut nici măcar un pom simbolic. Azi a început să-mi vină 
hârtia, ceea ce mă bucură foarte mult. 

28 Decembrie. Aseară a plecat Pius. Ieri am primit 
scrisori de la Camil şi de la cuscrul Coşocaru. Camil scrie din 
Sanatoriul Clinicilor de la Cluj, unde e internat, după o boală 
de 9 luni. A lăsat şi pe Berta bolnavă. Nu ştiu ce e cu Bety; 
scrie că le-a săpat mormântul. Spune că şi-a lăsat testamentul la 
notarul public din Odorhei. 

Coşocaru ne scrie de acasă. A fost lăsat liber, dar tre-
buie să stea în casă. Har Domnului că a reuşit şi atâta.  

A doua zi de Crăciun, dimineaţa la 5, au fost adunaţi 
toţi foştii legionari şi duşi la poliţie. Se vede că iarăşi au voit să 
facă ceva, pe ţară. E de crezut că cineva ni-i ţine în coastă şi 
dacă guvernul Antonescu refuză să împlinească tot ce i se cere, 
ne ameninţă cu aceştia.  

Lumea începe să-şi piardă tot mai mult încrederea în 
omenia acelora pentru care soldaţii noştri luptă din greu. Nici o 
speranţă în ceea ce priveşte restituirea Ardealului.  
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Se spune că germanii care lucrează la Reşiţa au cerut un 
salar mai mare decât al românilor, pe motivul că ei au un 
standard de viaţă mai ridicat. Din cauza aceasta e mare ura faţă 
de ei. La un caz de tulburări se prevăd ucideri în masă. Sunt 
însă prevăzuţi cu arme, la Timişoara mai ales. Dau tot mai 
multe semne de ostilitate faţă de religie. Soţia lui Andreas 
Schmidt, şeful naziştilor din România, a fost înmormântată fără 
preot. Un preot catolic din nu ştiu care sat a refuzat să arboreze 
steagul negru cu această ocazie: a fost bătut crunt. Pe o biserică 
au scris: „gut für Magazin”1. Înjură făţiş pe Preacurata, cu 
cuvinte pe care nu le pot scrie aici.  

Un jandarm român a prins pe un curier neamţ (în uni-
formă nazistă), care, refuzând să se legitimeze, a fost perchezi-
ţionat: s-au găsit la el într-un sul, hărţi de aranjare administrati-
vă a Banatului sub stăpânirea lor. Scrisorile au fost traduse de 
profesorul de limba germană a liceului de aici.  

După zăpada şi gerul de pe la 20 Noiembrie, s-a făcut 
iarăşi vreme bună; prin 20 crt. a fost cald de tot. Am avut un 
Crăciun negru. Poate să se mai schimbe vremea acum. 

31 Decembrie. Azi am avut la masă pe P.S. Bălan, P.S. 
Aftene, vicar auxiliar la Bucureşti, pe fraţii canonici şi pe P. 
Tufescu. 

Seara de Revelion am petrecut-o singuri, numai cu Nica 
şi Mili. Pius nu a venit. Vremea s-a muiat de tot. Am încheiat 
anul cu gândul la Dumnezeu, cerând să ne ajute ca anul ur-
mător să fie mai bun cu noi. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 „bun de magazin” (germ.) (n.trad.) 
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Anul 1943 
 
 
1 Ianuarie. Azi la catedrală a participat şi a predicat 

P.S. Aftene. A făcut bună impresie. 
La recepţia de la Episcopie a luat parte şi subprefectul. 

Spunea că legionarii voiau să facă nu ştiu ce isprăvi sub masca 
colindelor. I-au dus pe toţi şi i-au internat1. Alte cele n-a voit să-mi 
destăinuiască (a fost zilele acestea pe aici Generalul Vasiliu, 
subsecretar la Interne, care ar fi spus mai multe lucruri), dar 
episcopul cu care a stat de vorbă mai mult timp, a devenit foarte 
optimist. Guvernul nostru le cam spune germanilor în faţă adevărul.  

Am auzit zilele acestea că germanii ar fi cerut iarăşi urca-
rea mărcii, spunând că dacă nu o dau ei, o dau legionarii. În Bucu-
reşti ar fi fost răspândite nişte afişe injurioase la adresa nemţilor şi 
în favoarea englezilor. Poliţia a găsit că autorul era cineva de la 
Legaţia germană (care apoi s-a şi împuşcat), iar de tipărit s-au 
tipărit la Bukarester Tageblatt. 

S-a promulgat un decret-lege că toţi românii care stau 
în străinătate fără acte în regulă, să revină în ţară în 40 de zile, 
sub sancţiunea pedepsei cu moartea.  

A plouat toată ziua. Se spune că va fi un an mănos. 
11 Ianuarie. Exact în 7 Ianuarie, ziua Crăciunului după 

stilul vechi, a început să ningă. Dar câteva zile numai s-a jucat. 
În fine, ieri noapte a nins bine, ieri peste zi iarăşi, astă-noapte 
am avut ger, azi senin. 

Ieri a sosit Pius şi azi a plecat. Are nădejdi să rămână la 
Timişoara. 

Ieri am făcut inaugurarea noului local al Casei C.D., 
adică binecuvântarea noii aripi a reşedinţei. Azi a fost ales 
canonic R. Stoica, iar Paveloni, canonic onorar.  

Lici şi Lulu nu ne scriu nimic din Turcia.  
                                                 
1 arestat  
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Cu războiul tot ştiri variate. Londra pretinde că ar fi tul-
burări în ţară. Noi e drept că vedem măsuri de ordine, dar alt-
ceva nu simţim nimic. 

Lui Nica i s-a refuzat definitiv viza elveţiană. 
14 Ianuarie. În fine, ieri i-a venit lui Dionne şi azi nouă 

câte o ilustrată de la Lici din Sofia, din 19 Decembrie. I-am 
trimis o scrisoare prin Ministerul de Externe! 

Vizita Mareşalului Antonescu la Führer, cu suita, în-
tâmplată în 10–11 crt., e prezentată cu mare amploare de către 
presa germană. A noastră dă numai reportaje. E sigur că azi noi 
suntem nădejdea germanilor, cum am fost la 1877 nădejdea 
ruşilor. Dar nu vom păţi oare ca şi atunci? Viitorul o va arăta. 

26 Ianuarie. Retragerea din Rusia şi Africa, începută de 
vreo 2 săptămâni, e comentată în diferite chipuri. E cert că în 
Rusia vom mai asista la noi şi grele  lupte, pe nouă linie de front. 
Se spune că ruşii îi dezarmează pe români şi îi trimit acasă. Dar cu 
italienii s-a cam isprăvit, oare când îşi vor revedea imperiul? 

Colegul Ploscaru a fost la Bucureşti. A stat de vorbă cu 
secretarul general de la Culte, faimosul protopop Aurel Popa, un 
mare duşman al nostru! La Nunţiatură a găsit o atmosferă nefavo-
rabilă episcopului nostru, ceea ce în parte se înţelege după denun-
ţurile unor netrebnici ca N. Muntean, Iosif Popa şi Petru Suciu.  

R. Stoica a declinat de la sine canonicia. L-am ales pe V. 
Paveloniu1.  

Alaltăieri a fost la noi Ioniţă Pop.  
Nica a primit, în fine, aprobarea să intre în Elveţia. Dar 

să vedem cum vom reuşi să-i câştigăm celelalte vize, până nu 
vor expira astealalte! Durere, chiar acum Nica a luat o răceală, 
care o ţine la pat! 

31 Ianuarie. Alaltăieri seara a sosit Pius de la Timi-
şoara, gata să împlinească ordinul de chemare. Azi a plecat la 
Buzău. Mi-a adus o scrisoare de la Petru Groza, trimisă prin 
Otto. Îmi scrie în sensul marilor schimbări ce se apropie. 
                                                 
1 Valeriu Paveloni. 
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4 Februarie. Am primit, în fine, o scrisoare de la Lici. Şi-a 
început cursurile, vrea să scoată şi o revistă. Dar o duce greu cu 
paralele. 

Căderea Stalingradului, adică dezastrul nostru de acolo, a 
fost anunţat în mod dramatic la nemţi şi la Bucureşti. Mergem spre 
ruină, deşi nemţii promit că vor face minuni, reorganizându-se. 
Vizita lui Churchill la Ankara e un moment important. 

6 Februarie. Se anunţă că Turcia a permis trecerea tru-
pelor aliate, încolo rămâne neutră. De ar rămâne aşa, ar putea 
sta Lici mai departe la Istanbul. Tot e mai bine decât în ţară. 

Într-o adresă oficială, prin care Ministerul face atentă Bise-
rica să nu mai boteze pe evrei, se citează o rezoluţie a mareşalului, 
din data de 23.XII.1942, în care se spune că în două luni toţi evreii 
să fie duşi în Transnistria. Guvernatorul va răspunde de viaţa lor. 
Dar acuşi vor fi trecute cele două luni şi nu cred că evenimentele 
sunt în favoarea acestei idei. Nici vagoane nu cred că avem.  

Afirmativ au demisionat trei miniştri italieni, între care şi 
Ciano. Imediat se fac combinaţii cu retrocedarea Ardealului. Alţii 
spun - ceea ce eu nu cred - că la ultima întâlnire Hitler ar fi spus a-
nume să nu se mai aducă pe tapet această chestiune! În fine, ziarele 
de ieri au anunţat terminarea acordului cu Turcia, aşa că Lulu se re-
întoarce în ţară.  

Până ieri Nica a fost tot bolnavă de gripă.  
14 Februarie. În fine, am primit scrisoare de la Lici: a 

început lecţiile la Istanbul, el încă ia lecţii de limba turcă. Toate 
ar fi bune, numai viaţa e scumpă (are 10 lire turceşti la zi – 200 
lei; în primele 2 zile a cheltuit 45 de lire, apoi a mers cu Lulu la 
Ankara şi a petrecut cu el sărbătorile!). Stă tot la hotel.  

Am primit veste şi de la Pius, din Buzău, unde conduce 
secţia chirurgicală a spitalului militar. E mulţumit. 

Cu războiul nostru merge tot prost. Nu ştiu ce va fi de noi.  
Nica pleacă poimâine la Bucureşti să mai ia din exame-

ne (are 3 restanţe). Cu plecarea în Elveţia s-a înfundat, din cau-
za italienilor. Şi bietul Sandu, cum o aşteaptă! 



 472

Camil scrie că i-e mai bine.  
Fiind în curs retipărirea manualelor de religie, anunţată şi 

la ziare, Comisia Catehetică mă ia la răspundere de ce nu am cerut 
aprobarea ei! 

A apărut studiul „Capitlurile Catedrale”, retipărit din 
Cultura Creştină, dar durere, cu multe greşeli de tipar. Cred că 
e ceva revelator. Sunt curios ce ecou va avea! 

16 Februarie. Azi a plecat Nica la Bucureşti, în vederea 
examenelor de iarnă, şi a fost la noi Ioniţă. El mi-a arătat memo-
riul trimis de Dinu Brătianu Mareşalului şi un răspuns dat la repli-
ca acestuia. Ioniţă ne-a povestit că a văzut el însuşi, la Ciacova, un 
soldat reîntors din război, având un tatuaj (ciocan şi seceră), la 
mână: a fost prins de ruşi, care pe germani îi au la mână, dar ro-
mânilor le dau drumul. Îi înseamnă ca dacă-i mai prind pe front, 
să fie vai de ei! 

În fine, astă seară ne-a vorbit Lulu la telefon, anunţând că 
s-a reîntors în ţară. Noua lui adresă: str. V. Stroescu 16, la parter. 

21 Februarie. Aseară a plecat Episcopul la Sibiu, în 
vederea operaţiei. M-a lăsat să prezidez eu azi şedinţa asociaţii-
lor parohiale, la care a luat parte domnul Alexandru Borza, vice 
preşedintele Agrului, venit să ţină o conferinţă la Casinou, 
despre tainele florilor. 

Preotul Mäxer din Reşiţa îmi telefonează că s-a ordonat 
evacuarea acelui oraş, împreună cu a Bucureştilor, Ploieştilor şi 
Braşovului. 

În Anglia se sărbătoresc 25 de ani de la înfiinţarea ar-
matei roşii. Asta, în legătură cu actualele succese din Rusia. 
Toate ar fi de înţeles, dar că se fac servicii divine e culmea 
scandalului. La fel, declaraţiile arhiepiscopului Spelman de la 
New York, care vine la Roma în misiune politică: cum că după 
război Anglia şi Statele Unite vor avea grijă ca bolşevismul să 
nu-şi mai întindă cuceririle. Altfel, Radio Vatican a declarat că 
Biserica nu va aproba o pace care ia libertatea omului, dreptul 
de proprietate etc. 
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26 Februarie. Ieri i-a scris Lici domnişoarei Dumitres-
cu prin curier că are 7 elevi, între care 3 domnişoare şi un turc 
din Dobrogea. Ţine şi un curs general, pentru anul viitor e in-
vitat să ţină unul pentru toţi studenţii despre România. Va scoa-
te revista româno-turcă. Stă încă tot la hotel. 

Pius scrie bine de la Buzău, are un şef bun, e mulţumit 
cu toate.  

Alaltăieri am fost la Timişoara. Am văzut pe Otto şi pe 
Solomon. Evreii sunt acum mai încrezători. 

Nica ne scrie că a dat două examene şi mai are unul.  
De la Sibiu mi s-a telefonat că prima operaţie a episco-

pului a reuşit foarte bine. 
Aflu cu consternare că pe cuscrul Coşocaru ungurii l-au 

condamnat la 12 ani de muncă silnică şi 10 ani pierderea 
drepturilor civile, plus 5.000 pengö în bani. 

În legătură cu mersul războiului, se vorbesc multe şi de 
toate. Zilele acestea l-am întâlnit pe Clopoţel, spunea că neamţul 
ar fi trimis vorbă să fim liniştiţi, va trimite pe front 7 milioane de 
soldaţi. Iar în legătură cu o eventuală schimbare de guvern la noi, 
se colportează şi numele Mitropolitului Bălan. De fapt, în ţară 
sunt multe nemulţumiri pentru că nu începe al doilea front. 

28 Februarie. Ieri a telegrafiat Sandu că s-a prelungit 
autorizaţia de intrare pentru Nica în Elveţia. Mâine vom pleca 
la Bucureşti să mă interesez personal de vize.  

9 Martie. Ieri am sosit de la Bucureşti, unde am stat 6 
zile. Abia am isprăvit, atâtea lucruri am avut. Pe deasupra, a 
trebuit să reprezint Episcopia la săptămâna bănăţeană. Am is-
prăvit bine toate; mai ales cu secretarul general de la Culte, fai-
mosul Aurel Popa, am scos-o bine la cale; mi-a oferit chiar un 
ajutor – fără să cer – de 30.000 lei, pentru operele isprăvite. 

Pe Lulu l-am găsit bine şi l-am ajutat să se mute în noua 
locuinţă. De la el am aflat şi despre Lici că e bine aranjat. M-a 
ajutat şi Păclişanu că i-a făcut remuneraţie cinstită (1.200 franci 
elveţieni la lună). Acesta mi-a mai povestit de atacurile orto-
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docşilor şi de respectul pe care-l au ai noştri pentru Papa, încât 
ordinul dat în chestiunea botezării evreilor (vezi 6 Februarie) a 
fost imediat revocat de îndată ce a intervenit Nunţiul. 

Nica a luat cele 3 examene; e în curs luarea vizelor. De la 
P.S. Aftene am aflat răspunsul obraznic pe care Ministerul Cul-
telor l-a dat în problema cărţii Mitropolitului Ireneu1 („Apolo-
getica” pentru clasa a VIII-a); Păclişanu îmi spunea că vor pune 
chestia pe tapet ei, de la Propagandă; fiindcă dacă majoritatea ro-
mânilor din Ardealul cedat sunt uniţi, iar despre aceştia chiar într-
o carte aprobată de minister se spune că gravitează spre unguri, 
atunci ce mai reclamăm noi? Auzind că sunt la Bucureşti, Nunţiul 
şi-a exprimat dorinţa să mă vadă; am fost, mi-a vorbit despre epis-
cop, de boala lui şi de cele reclamate de unii şi de alţii. Am văzut 
şi pe Carada, pe Cisar: sunt furioşi pe Frenţiu că a publicat ordinul 
în chestiunea evreilor, acum retractat. Nici Aftene nu e deloc mul-
ţumit cu grija ce se poartă Vechiului Regat. 

16 Martie. Am fost la misiuni în Jebel. De la Lici am pri-
mit scrisoare, în care se spune, că lucrează şi mănâncă mult. O aş-
teptăm pe Nica, să plece. E bucluc cu vizele de ieşire din ţară. 

20 Martie. Ieri a fost pe aici domnul prof. univ. Buia de la 
Timişoara, secretarul general al Agru-lui. Vorbind despre politică, 
spunea că Beneş i-ar fi trimis un mesaj lui Maniu, cum că Româ-
nia va fi reaşezată între vechile frontiere. Se proiectează gruparea 
statelor mici: a celor de la nord într-o grupă, a celor de la sud în 
altă grupă. La aceasta Maniu ar fi propus o singură grupare. Eu 
cred că vom ajunge cu gruparea acolo unde am fost cu Mica An-
tantă. Mai spunea că nimeni nu vede cum ne-ar putea restitui 
nemţii Ardealul; afirmativ ar fi dat ordin să ne împăcăm cu ungu-
rii; în acest scop ar fi venit o delegaţie la Bucureşti.  

21 Martie. Astă-dimineaţă a sosit Nica de la Bucureşti 
şi va pleca totuşi în Elveţia.  

                                                 
1 Mihălcescu, Irineu (1847 – 1948), teolog, mitropolit al Moldovei (1939 – 
1947). 
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24 Martie. Luni, în 22 după-amiază, am plecat cu Nica la 
Arad, de unde ea a plecat cu acceleratul de marţi, în 23 dimineaţa. 
Eu am rămas până azi după-amiază la Arad, având să anchetez 
unele lucruri. Între altele, mi-a spus Voştinaru cum infamul de 
protopop al Lugojului, Petru Suciu, a colportat tot felul de min-
ciuni despre mine şi despre Episcopie. De mine cutează să afirme 
că aş lua bani de la preoţi. Spunea Voştinaru că o asemenea acuză 
ar fi ajuns până la Congregaţie, el a fost întrebat ca informator. 
Am să pun la punct pe acest ticălos, care trăieşte numai din 
minciuni, dar pe care, în schimb, îl apasă atâtea păcate. De ar veni 
numai episcopul acasă, cu operaţia la ochi reuşită! 

De la Sandu am găsit o scrisoare, în care scrie că ar dori să 
nu o mai găsească acasă pe Nica; dorinţa i s-a împlinit. El spune 
că boala i se localizează la plămânul stâng. Cel drept e în ordine.  

26 Martie. Otto ne-a telefonat că a trimis fotografiile 
lui Pius cu familia Groza la Bucureşti şi a avizat telefonic pe 
Pius la Buzău să meargă să le ia. A cerut să-l avizez şi eu pe 
Lulu. Lici ne scrie tot bine.  

29 Martie. Azi a început Radio Londra să transmită 
America; a vorbit fostul ministru la Washington, C. Sevila. Cu 
multă ipocrizie a arătat că dacă România ar fi rămas la politica 
lui Titulescu de înţelegere cu Rusia şi dacă fostul Rege Carol 
nu ar fi înlăturat în 1936 pe Titulescu, adoptând o politică de 
neutralitate faţă de fascismul german, Rusia nu ar fi căutat să 
ocupe cât mai multe teritorii în vederea războiului cu Germa-
nia. Să ne ocupăm locul în rândul naţiunilor democrate. Dar 
Rusia cât de democrată e? ... 

1 Aprilie. Broşura „Capitlurile catedrale” a trezit aten-
ţiune. Mi-au trimis cuvinte frumoase Excelenţa Sa Netzham-
mer, Frenţiu, Pacha. Frenţiu zice că dacă ar fi fost acasă, ar fi 
şters nota 2 de la pagina 13. Mi-am mai spus un doctor tânăr de 
la Blaj că i-am atins pe români. Nici prin minte nu mi-a trecut! 

A sosit episcopul Bălan de la Sibiu, după operaţia ochiului 
drept. Har Domnului că a reuşit, dar era să fie rău din cauza unei 
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congestii pulmonare pe care a contractat-o. Iar aici Petru Suciu i-a 
răspândit tot felul de vorbe: că nu a reuşit operaţia, că el  (Suciu) 
va fi numit auxiliar. Şi-a pierdut capul de tot! 

18 Aprilie. Azi o săptămână am plecat la Bucureşti, în 
chestiuni diecezane şi particulare. Din cele diecezane am 
isprăvit ce am putut, fiindcă bugetul Cultelor încă nu a apărut. 
Secretarul general A. Popa mi-a promis ajutoarele cerute 
pentru dieceză. În rândul trecut mi-a fost aprobat şi mie un 
ajutor de 30.000 lei (vezi 9 martie), pe care nu l-am primit; 
acum mi s-a arătat la Contabilitate că e pe cale să-l trimită. Ba 
mi-a promis că-mi cumpără întregul stoc din broşurile 
„Pocăiţii”. Era şi Frenţiu acolo. Lui şi Nunţiului le-am arătat ce 
vinovăţii i se atribuie lui Petru Suciu.  

Pe Lulu l-am găsit bine. La el sosise o scrisoare de la 
Lici, în care vorbea de ceva aranjamente materiale. Pius a fost 
la Bucureşti, când a fost acolo familia Groza, şi Otto a pus la 
cale întâlnirea. Multă ispravă nu s-a făcut. El ar dori să rămână 
mai departe la Buzău, unde se simte bine, Lulu lucrează în 
direcţia aceasta, căci acum se fac la minister noile repartizări 
ale medicilor. Lulu a trecut prin noua revizuire: a fost clasat 
bun pentru serviciu obştesc! 

Am întâlnit la Bucureşti pe canonicul Turdeanu de la 
Baia Mare. Ne spune că frumos s-au aranjat cu pensiile, creând 
fonduri diecezane, deoarece ungurii nu mai dau pensii. 
Povesteşte că la 15 martie, fiind sâmbăta morţilor, preoţii au 
servit în negru şi au fost luaţi la răspundere de minister, că de 
ce la această zi naţională au servit aşa? Episcopul a răspuns că 
serviciul de Te Deum s-a făcut aparte. 

Directorul Băncii Agrare din Cluj, venind el săptămâna 
trecută pe aici, ne-a povestit lucruri interesante din Ardealul 
ocupat: circulă o broşură, ca tipărită la Orăştie, în care românii 
uniţi sunt defăimaţi ca trădători  şi ataşaţi ungurilor; se spune 
că ar fi fost difuzată de guvernul maghiar, cu scopul de a-i 
desbina pe români. Se spune că broşura din chestiune circulă şi 



 477

la noi. Eu totuşi cred că ea a fost tipărită nu de unguri, ci de 
românii ortodocşi.  

Venind de la Bucureşti, am călătorit cu doctorul Bora 
de la Caransebeş. El venea din Caucaz. Îmi spunea multe în 
privinţa inutilităţii cu care s-au jertfit oamenii noştri, neavând 
românii în sectorul lor armamentul motorizat necesar. Şi că ce 
tembelism era la noi, se vede şi de acolo, că un comandament 
deodată s-a văzut înconjurat de ruşi; colonelul a sărit pe 
fereastră şi l-au împuşcat; generalul a sărit la fel şi a scăpat. 
Într-adevăr, te doare când vezi câte jertfe s-au adus şi nu ştii la 
ce ne putem aştepta din partea nemţilor. Pe de altă parte, e tot 
mai clară infamia englezilor, care în faţa mormintelor celor 
10.000 ofiţeri poloni ucişi de ruşi, tot îi mai susţin pe aceştia 
din urmă. Şi atâtea victime ale bombardărilor din Franţa.... 

Nemţii iarăşi ne omoară acum cu dragostea, cu prilejul 
vizitei Mareşalului la Hitler (după vizita Ducelui şi a Regelui 
Boris, întâmplată ceva mai înainte), şi spun că după război, 
viitorul neamului românesc nu e pentru Germania numai o 
chestiune de politică, ci şi de inimă! 

Radio clandestin vorbeşte azi de boala vice-
preşedintelui Mihai Antonescu, spunând că ar fi luat guturai la 
Vatican! Să fi făcut el o vizită la Vatican?! 

27 Aprilie. Suntem la încheierea sărbătorilor Sfintelor 
Paşti. Anul acesta le-am petrecut numai cu Lulu, mai simplu 
decât altă dată. A sosit în 21 dimineaţa (miercurea mare , şi ne-
a adus primele 2 numere din revista româno-turcă a lui Lici).  

Pius nu a putut veni, ne-a trimis numai o scrisoare 
printr-un soldat de la Ţipac. Doreşte să rămână la Buzău, unde 
şi-a creat o reputaţie şi ar fi scutit de inconvenientele noilor 
companii. Se fac intervenţii în cauza lui de cei de acolo; a 
intervenit şi Lulu şi va mai interveni.  

Sâmbătă, în 24, am fost cu Lulu la Timişoara, unde am 
cumpărat stofă pentru mobila lui. L-am văzut pe Otto. 
Germanii de la noi vor fi recrutaţi în armata germană, ceea ce 
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multora nu le place. Se vor şterge acum din lista etnică 
germană în care s-au înscris. Numai de la Timişoara se 
contează pe 65.000. Cei de la Lugoj nu ştiu nimic oficial. Dar 
cum cadrează asta cu suveranitatea statului român?  

La noi se spune că ar fi un conflict pe tema mobilizării 
generale: Regele ar fi refuzat să o semneze, Consiliul de Coroană 
ar fi fost contra. Se spune că la întâlnirea lui Antonescu cu Führer-
ul s-ar fi luat o decizie în chestiunea Transilvaniei, decizie care ar 
fi fost comunicată lui Horthy, primit abia într-o scurtă vizită. Ori, 
acum se publică un comunicat oficial de la Berlin, spunând că şi 
Horthy a fost două zile la Führer, dar cu statul său major, nu ca 
Mareşalul nostru, care e în conflict şi cu Mihai Antonescu. La tot 
cazul, în chestiunea Transilvaniei nu ne putem aştepta la niciun 
bine de la nemţi. Dar nici nu se prevede cum ar putea învinge 
nemţii în acest război. Şi totuşi ar fi bine să-i bată pe ruşi.  

Ieri, fiind la noi doctorul Brazdă, venit nu demult de pe 
front, mi-a arătat cât se poate de obiectiv chestia cu ruşii. Ceea ce 
pe mulţi îi înşeală este enorma producţie de acolo, atât agricolă 
(cu scopul de a face export, pentru obţinerea devizelor cu care să-
şi plătească angajaţii străini la întreprinderile industriale), cât şi 
industrială şi edilitară. Dar toate au fost posibile numai cu 
aservirea totală a omului şi cu teroarea. Marile canale, realizări 
egale cu piramidele din Egipt, s-au făcut cu muncă de sclavi, ca şi 
în Egipt. Dar totul e mai mult cantitate, nu calitate, multe lucruri 
sunt neisprăvite. Regimul se menţine prin teroare şi prin 
favorizarea partizanilor şi a tineretului. Părinţilor şi institutorilor le 
este interzis să-şi bată copiii; un copil de cinci ani îl denunţă pe 
tatăl său şi e deportat. Sunt deportări cu sau fără familie, la mică şi 
la mare distanţă. Dacă se poartă bine, îi lasă acasă, să povestească 
ororile pe care le suferă cei deportaţi. În satele germane din 
Transnistria sunt agenţi ai SS-ului, care fac educaţie naţional-
socialistă. Din cauza acestora, e tot aşa de imposibil să-şi aducă 
preoţi, ca şi sub bolşevici. Stau bisericile lor fără preoţi şi acum, 
după eliberare! 
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Scrisoarea primită azi de la Nica ne arată că Sandu nu e 
bine. Are momente de criză cu febră mare. I s-a făcut primul 
pneumotorax. Ştie bunul Dumnezeu ce va mai fi cu el. El totuşi 
are încă atâta credinţă: cum ar putea rămâne fără efect atâtea 
rugăciuni ale noastre? ... Doamne nu ne părăsi! 

În legătură cu cele scrise mai sus despre ruşi şi nemţi, 
mai fixez două amănunte. Brazdă spunea că nemţii au dat 
drumul la toţi prizonierii ruşi, aşa că în teritoriile ocupate ei vor 
fi trimişi iarăşi în foc de către ruşi; doar că ei acum îi cunosc 
mai bine pe nemţi şi vor lupta altcum. Iar Faust Selăgean îmi 
spunea că dacă Hitler va vedea că pierde războiul faţă de 
englezi şi americani, se va împăca cu Stalin şi vor da foc 
Europei şi lumii întregi! S-ar putea să o vedem şi pe asta, cum 
am văzut în 1939 pactul dintre ei! 

Într-adevăr, viitorul e o mare enigmă! 
30 Aprilie. A murit Sandu! Scumpul nostru copil, cum 

de nu ne-am putut bucura mai multă vreme de el! Ieri 
dimineaţă a primit o telegramă de la Nica, spunând că starea lui 
s-a înrăutăţit, iar după-amiază m-a chemat Lulu la telefon şi 
mi-a comunicat trista veste. Nouă numai azi dimineaţă ne-a 
sosit telegrama. Aseară am vorbit cu Nica la telefon: se va 
îngropa acolo până după război.  

Oh, cu câtă durere l-am scos azi din ectenia-rozar ce o fă-
ceam pentru el, Lulu şi Camil ca fiind bolnavi; şi cu ce amar l-am 
trecut la proscomidia, între repausaţii noştri! Dumnezeu să-i facă 
parte cu drepţii şi să ajute pe scumpa noastră Nica, rămasă fără el! 

1 Mai. Aseară ne-a vorbit Lici la telefon, din Istanbul, 
alarmat de telegrama primită de la Lulu, cu moartea lui Sandu. 
Primim condoleanţe din partea celor ce au aflat trista veste. Oh, 
ce chinuitor e gândul: pentru ce a trebuit să se stingă viaţa unui 
suflet aşa de bun?! Ce durere, ce amar pentru noi, dar pentru 
bieţii lui părinţi, loviţi de atâtea nenorociri! 

3 Mai. Primesc felicitare de Paşti de la părintele Chira 
S.I., azi viceprovincialul Iezuiţilor la Bucureşti. Nu ştiu cum să 
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o explic, fiindcă nu mi s-a mai întâmplat. Aflu însă că e mare 
zâzanie între iezuiţi la Toteşti, pe bietul Fireza l-au debarcat 
din toate şi îl ţin sub clauzură. Sărmanul, de ce s-a expus la 
toate acestea? Destul de amare amintiri am eu de pe urma lui! 

7 Mai. Lulu ne-a trimis prin domnişoara Dumitrescu o 
scrisoare foarte drăguţă, mângâietoare. Şi Pius ne-a chemat la 
telefon. Ieri a fost aici Ioniţă, a fost la Lugoj comisia care 
cenzurează socotelile Fondului de Pensii. Cu această ocazie am 
putut iarăşi să văd cât de superficial s-a făcut la noi 
administrarea fondurilor: să te ferească Dumnezeu, să fugi cât 
vezi cu ochii! Pe de altă parte, l-am pus pe Ioniţă să ia la 
răspundere pe Deciu pentru calomniile pentru care şi el le-a 
debitat la adresa noastră. Aşa un cuib de viespi, o bandă infamă 
ca în Lugoj nu ştiu dacă mai există undeva! 

Ieri a plecat de aici Regimentul 13 Călăraşi. Se spune 
că vreo 150 de şvabi au dispărut, pentru a nu se îmbarca cu 
Regimentul. Pesemne vor să meargă în armata germană, după 
cum se colportează mai nou. Dar pe front merge tot mai rău. În 
Tunisia baza aeriană – spun englezii – s-a pierdut, la Cuban ne 
scurtăm frontul prin regrupare. Ungurii şi-au adus acasă divizia 
a II-a, acum nu mai au soldaţi pe front.  

Conflictul dintre guvernul emigrat polon şi cel rusesc tot 
mai durează. Asta pe tema mormintelor descoperite de nemţi la 
Katyn, unde ruşii au asasinat 10.000 de ofiţeri polonezi în 1939, 
când nu erau în război. Poate să crape obrazul englezilor şi al 
americanilor la aceste atrocităţi ale unui pretins aliat al lor. Polonii 
au pretins ca ruşii să trimită acasă pe polonii deportaţi, iar la 
viitoarele frontiere să respecte ce a avut Polonia! 

8 Mai. Astă-seară Radio clandestin a agitat împotriva 
Mareşalului Antonescu pe motiv că ar fi început tratative pentru 
unirea Bisericii ortodoxe cu cea catolică. Tocmai el, care are 
păcatul de a ne fi băgat în război cu un popor de aceeaşi credinţă 
ca şi noi! Dacă ştirea e adevărată, atunci Antonescu va fi cel mai 
mare om al Istoriei: ne scoate pe această cale din starea nenorocită 
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în care suntem ca ortodocşi şi ne scoate din impasul în care au 
ajuns popoarele din Apus. Dumnezeu să-i ajute! 

11 Mai. Zile triste, de când nu-l mai avem pe Sandu! Aş-
teptăm pe Nica şi nu vine. Nici măcar un aviz nu ne-a dat. I-au ex-
pirat vizele? Desigur şi biletele de tren! Doamne adă-ne-o odată 
acasă! 

E posomorât şi orizontul războiului! În Tunisia luptele 
sunt gata. Să vedem ce va fi în Europa! E sigur că ruşii nu pot fi 
bătuţi. Cine ar fi crezut ca ei să lupte cu atâta îndârjire? În 1939, 
când se băteau cu finlandezii, se vede că s-au lăsat anume ca să 
înşele lumea! Acum vedem ce bine făcea Antonescu dacă mergea 
în război până la recucerirea Basarabiei şi apoi o lăsau mai încet! 
Se spune că anglo-americanii ar fi dat în seama lui Beneş chestiu-
nea micilor naţiuni din Europa centrală (cf. 20 Martie). Acesta ne-
ar da frontiera de Vest până la Tisa, în schimb nu ne asigură Basa-
rabia şi Bucovina. Da, cehoslovacii au simpatizat dintotdeauna cu 
ruşii; ne aducem aminte de cartea lui Jean Şeba1, fost ministru la 
Bucureşti, care spunea că a fost o mare greşeală că nu li s-a dat 
frontieră comună cu Rusia! 

12 Mai. Azi Radio clandestin a vorbit iarăşi împotriva 
unirii cu Roma, înjurând catolicismul şi Vaticanul cu atâta 
ignoranţă şi ură, încât nu mă îndoiesc că e pus la cale de bolşe-
vici. Despre uniţii din Ardeal vorbea per „uniaţi”. 

21 Mai. Ieri dimineaţă am venit de la Bucureşti. Am 
mers acolo de la Blaj, unde l-am însoţit pe episcop la serbările 
de 15 mai, care anul acesta aveau să ia un caracter extraordinar, 
comemorându-se 250 de ani de la naşterea episcopului Micu 
Clain şi adunarea de la 1848. Era vorba că vine şi Mareşalul 
Antonescu, dar pe urmă guvernul a redus proporţiile sărbătorii, 
probabil la presiune străină (ca să nu se supere ungurii!), de 
aceea nu a venit decât subsecretarul de stat I.C. Petrescu, cu o 

                                                 
1 Jan Šeba, diplomat ceh, ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti. Este vorba 
de cartea acestuia, „ La Rusie et la Petite Entente dans la politique 
mondiale”, apărută în 1936. 
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scrisoare de la Mihai Antonescu, citită la şedinţa festivă. Era să 
vină generalul Vasiliu, şeful jandarmeriei şi subsecretar la 
Interne, dar blăjenii au ameninţat cu abandonarea serbărilor! 
Nu s-a admis nici citirea discursului lui Bărnuţiu rostit la 1848 
pe câmpia Libertăţii. 

M-am folosit de ocazie pentru a cunoaşte cum stă ches-
tiunea cu noul aranjament al Academiei Teologice, ridicată la 
rang universitar, unde eventual aş trece şi eu. Alt profit – în 
afară de a mai fi văzut pe unii şi pe alţii – n-am prea avut. La 
masă am stat alături de Agârbiceanu – căruia încă i-am propus 
să primească o catedră, dacă s-ar găsi – şi de Zachi Boilă, de la 
care am auzit că Ungaria ar fi ocupată de armata germană şi că 
acolo ar fi fost încercări de revoluţie. Păclişanu a ţinut o foarte 
bună conferinţă; de îndată ce m-a văzut, mi-a şoptit la masă: 
băiatul tău e primul lector pe ţară, munceşte foarte frumos. Mă 
bucur că Lici a ajuns în condiţii de a fi remarcat. 

Cu două zile înainte fusese ordonat actul de predare a 
bisericii din Cib: la Blaj am auzit că ortodocşii au boicotat-o cu 
drugi de fier, încât a trebuit spart plafonul şi uşa descuiată. 

N-am stat până la capăt la Blaj, ci cu trenul de după-masă 
am plecat la Bucureşti, având mai multe chestiuni de aranjat. În 
primul rând, pe Lulu l-am găsit bine. La Minister am obţinut să-
mi cumpere toate exemplarele din „Pocăiţii”, aşa că am lichidat 
această ediţie. De la Lici au venit scrisori foarte frumoase: pentru 
Lulu, noi şi Nica. Scrisoarea adresată lui Lulu îmi pare mai 
impresionantă. De aceea reproduc aici câteva pasaje. După ce 
spune, că în primul rând s-a gândit la mama, adaugă:  

„La Nica, m-am gândit abia în rândul al doilea, deşi 
inimioara ei va fi zdrobită şi durerea neţărmurită. Vezi, dragă 
Lulule, cum ne loveşte soarta, crud şi nemilos. De ce tocmai 
Nica, sufletul bun şi crinul familiei noastre, să aibă o soartă aşa 
de nedreaptă? Am revăzut toată povestea lor, logodna, nunta de 
prinţesă, dar mai ales potrivirea celor două suflete, comuniunea 
desăvârşită pe care au realizat-o. Şi mai ales m-am gândit că ni 
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se strânge neamul, Lulule! Din patru copii, ea era să ţese mai 
departe firul vieţii noastre. Vezi şi tu: Aurel, Emil, Camil sunt 
străzi care se înfundă. Lici, Pius, Lulu, străzi împotmolite. Sin-
gur, Ştefan1, reprezintă drumul larg şi cinstit al ţării, drumul de 
dincolo de barieră...” 

Dacă e aşa, e foarte dureros pentru mine! Totuşi nu 
regret că m-am căsătorit! 

În chestiunea lui Pius, pentru a-i asigura rămânerea la 
Buzău, am vorbit cu domnul general Grigorie Georgescu, care 
m-a primit foarte afabil, dar fiind în retragere (a ajuns aici, în 
urma unor intrigi, el, cel mai puritan militar, care a fost şi 
ministru!), nu poate face multe. 

Chestiunile materiale ale lui Nica la societatea Soremin 
stau bine: i-au votat salarul pe încă 3 luni şi va primit asigurarea 
de 1 milion. Va avea să-i dea şi Iancu ceva din câştigul ce-l are de 
pe urma afacerii încheiate în Elveţia cu cumnatul lui Sandu! 

În chestiile politice şi ale războiului e foarte greu a ve-
dea ceva. Generalul Georgescu îmi spunea că spiritiştii religi-
oşi au primit comunicarea că ţara noatră va ieşi bine din război. 
Radio clandestin de astă seară spunea că prin călătoria făcută 
nu demult de Kallai (prim-ministrul ungur), la Roma, s-ar fi 
produs o înţelegere ca Italia şi Ungaria să facă pace separată, 
pentru a-şi asigura cât mai multe avantaje. Mai spune că Papa 
ar fi amânat să-şi dea asentimentul cerut de Kallai la pretenţiile 
ungureşti şi că Mareşalul Antonescu nu ar fi mers la Roma din 
cauză că Mussolini nu şi-ar fi dat agrementul. Toate se pot 
rezolva. În ceea ce priveşte zvonurile de pace cu Italia, ziarele 
publică informaţii de la Berlin, pe care nu le declară absurde, ci 
susţin solidaritatea Axei şi consideră că apărarea Siciliei e în 
interesul Germaniei! Mai spun azi ziarele că cercurile Ministe-
rului de Externe german afirmă tăria Axei prin aceea că toate 
problemele ce nu sunt în legătură cu comandamentul războiului 

                                                 
1Aurel, Emil şi Camil Nicoară sunt fraţii Emiliei Brînzeu, iar Ştefan Brînzeu 
este fiul lui Ion, fratele lui Nicolae Brînzeu. 
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au fost lăsate la urmă. Iar declaraţiile Mareşalului la căminul 
studenţesc, publicate tot azi, spun că mergând uniţi vom 
recâştiga cu greu, dar sigur, drepturile pierdute! 

În vederea conferinţei de pace s-a editat şi la noi o 
admirabilă lucrare asupra Ardealului. Ea va fi difuzată în patru 
limbi! Am văzut-o: o întrece pe cea ungurească din 1940. 

23 Mai. Astă-dimineaţă a sosit acasă Nica de la 
Lausanne. Har Domnului! Deus avertat, quominus ei aliquid ex 
contactu cum defuncto marito morbi adhaereat! Illa quidem 
bene disposita (quod statum corporris) nihil quod tale quid 
suspicari faciat, prae se fert, nisi faciem rubram1. 

28 Mai. Aseară am scris un articol pentru „Unirea”, în 
care am pus la punct chestiunea cu ţinuta Papei faţă de luptele 
lui Inochentie Clain. Durere, la Blaj, atât Păclişanu în confe-
rinţa sa, cât şi reprezentantul Sibiului, a pus teza aşa că „Papa 
nu l-a înţeles”, „Papa l-a abandonat”. Au urmat apoi ziarele or-
todoxe (Telegraful, Biserica şi Şcoala), care au căutat să-l pre-
zinte pe Papa odios, ca şi când s-ar fi aliat cu duşmanii noştri. 
Aşa că de unde aceste serbări erau menite să ridice în evidenţă, 
încă odată, rolul Bisericii Unite în trecutul neamului, au ieşit 
împotriva noastră. Ceva nemaipomenit! Eu am spus imediat 
Excelenţei Sale Frenţiu că trebuia şi Biserica să aplice cenzură 
(discursul lui Păclişanu), cum a aplicat Statul! Dar blăjenii sunt 
tembeli şi  nici nu par a fi destul de catolici! 

30 Mai. Ieri am avut Sfânta Liturghie cu parastas pentru 
bietul Sandu! A fost frumos şi a luat parte destul de mult public, 
în frunte cu episcopul. Cum stăteam acolo, prin faţa ochilor mei a 
trecut cealaltă solemnitate, de acum 3 ani: nunta ca-n poveşti. Ce 

                                                 
1 Doamne fereşte ca nu cumva să se fi alipit de ea boala în urma contactului 
cu soţul defunct! Ea arăta bine dispusă (cît priveşte starea corporală) şi nu 
vădea nimic din ce ar putea da de bănuit, în afară de faţa roşie. (lat.)  (n. 
trad.) 
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schimbare bruscă, ce nenorocire! Mi se rupe inima când mă 
gândesc de ce a trebuit să se ducă tocmai el, cel despre care toţi 
vorbesc numai cu dragoste şi admiraţie. (Un frumos articol a 
publicat despre el fratele Ştefan Bălan în Unirea Poporului). Şi 
mi se rupe inima când văd scrisul lui la adresa lui Nica, fie 
scrisori, fie mici însemnări! Dar să lăsăm asta! 

La trista ceremonie au venit de la Timişoara prof. univ. 
Augustin Maior cu d-na şi cu cealaltă mătuşă a lui Sandu, văduva 
Vălean. Au petrecut toată ziua la noi. Am mai făcut şi politică. 
Adică am discutat actualităţile. Am constatat că facem o politică 
lipsită de orice demnitate. A mers o delegaţie de ziarişti în 
Bulgaria şi, ca răspuns, bulgarii au trimis pe şeful statului major la 
Budapesta! Horthy a dat un ordin de zi, prin care comunică 
poporului maghiar că armata lor a părăsit câmpul de luptă şi se 
rezervă „pentru apărarea patriei”. Deutsche Allgemeine Zeitung 
scrie contra noastră. Ziarele maghiare ne înjură şi noi tăcem. Nu 
demult a fost un Consiliu de Coroană, la care au fost invitaţi toţi 
şefii de partid. Nemţii ne cer armată şi pentru Balcani. Mussolini 
şi acum ni-e duşman. Dr. Lupu a fost cu un memoriu al lui Maniu 
la Mareşal, care a refuzat de formă memoriul, dar a spus că Hitler, 
când a fost la el, i-a pus pe masă un „dosar Maniu”, spunând că un 
astfel de om nu ar trebui să umble liber; la care Mareşalul  ar fi 
spus că el ne-a adus Ardealul! Că va merge greu cu redobândirea 
Ardealului reiese şi din vorbirea ţinută zilele trecute de Mareşal la 
căminul studenţesc (Academia Comercială din Bucureşti). Toată 
lumea îşi bate capul cum va fi sfârşitul. Aud că ofensiva mare a 
germanilor nu va începe decât în August, când în Rusia nu mai 
poţi mult lucra. Anglo-americanii au săvârşit un lucru mare, 
distrugând barajele din Ruhr. Toată Germania şi Italia de sud sunt 
mereu bombardate!  

Azi i-am scris lui I.P.S. Frenţiu în chestiunea Facultăţii 
de Teologie din Blaj. 

2 Iunie. Ungaria s-a retras de pe frontul de luptă! Dar 
sfârşitul războiului va aduce şi sfârşitul ei! 
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14 Iunie. Azi am avut prima zi de Rusalii. Episcopul a 
plecat după-amiază la Teiuş, unde va servi mâine. 

Duminica trecută a fost aici constituirea Asociaţiei 
culturale germano-române. Slabă constituire!  

În Unirea din duminica trecută a apărut articolul meu, 
în care puneam la punct rolul Papei în luptele lui Inochentie 
Clain  (vezi 28 Mai). 

Toată săptămâna am fost ocupat cu coborârea din pod a 
pachetelor de cărţi şi a colecţiilor de gazete! Asta, pe urma 
ordinelor de apărare pasivă. Am mai tăiat din gazete articolele 
scrise de mine ori ceea ce mă interesează. 

Am primit de la minister atât banii pentru „Pocăiţii” 
(25.900), cât şi cei 30.000 subvenţii la lucrările tipărite (vezi 18 
Aprilie şi 21 Mai). Har Domnului! 

Nica e tot roşie la faţă şi face puţină temperatură. Doar 
ne va feri Dumnezeu de o nenorocire!  

Danciu de la Haţeg m-a rugat insistent să merg la ei, la 
binecuvântarea unui monument familiar la Uricani. Nu am 
putut. 

Azi în catedrală, fiind Rusaliile, mi-am dat seama cu 
multă durere: ce a fost acum 3 ani la nunta lui Nica şi ce e 
acum? Am servit pentru Sandu. De la Camil nimic! 

24 Iunie. Vinerea trecută, în 18 Iunie, a sosit Ileana, 
cumnata lui Nica, la noi. În aceeaşi zi, seara, eu am plecat la 
Abrud. Hotărâsem să merg acolo, în chestiunea organizării 
O.P. în propagarea credinţei. Durere, nu am ajuns mai departe 
decât de Alba Iulia, acolo nu am putut obţine loc în autobuz, 
fiind biletele vândute din ziua precedentă. M-am reîntors 
sâmbătă după-amiază la Deva. Acolo am servit duminică şi am 
venit acasă, având să mă reîntorc neapărat, pentru aranjarea 
jubileului de 40 de ani de preoţie a P.S. Sale Bălan. Am întâlnit 
la Alba Iulia pe Bogdan din Zlatna şi pe Victor Oprişan, care 
venea de la şedinţa Comisiei Catehetice din Blaj, de unde mi-a 
putut spune lucruri ce mă interesau în legătură cu catehismele 
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mele. Cu el era cumnată-sa, soţia lui Cornel, fiica inspectorului 
veterinar Ciobanu, care m-a invitat la ei la masă. 

Pe tren, la Simeria, a urcat în tren şi doamna Groza, 
care, pentru că am ajutat-o să coboare în Deva, m-a făcut să-mi 
uit servieta. Nu am mai găsit-o, deşi am dat aviz la C.F.R. 
Seara am fost pe la Petru, cu care am stat iarăşi mult de vorbă. 
Am dormit la protopopul Nistor. De la el am aflat lucruri slabe 
despre protopopul Maior, pensionar în Arad.  

Azi a fost jubileul episcopului, a reuşit foarte bine. 
Nica a fost săptămâna trecută cu mama la Timişoara, s-

a examinat cu specialişti, nu are nimic la plămâni, dar trebuie 
să se îngrijească: puţina temperatură e de la ceva infecţie. 
Acum nu o mai are de câteva zile. 

Azi a predicat Bîrlea în catedrală. Şi nenorocitul, 
crezând din greşeală că e Tăierea Capului Sf. Ion Botezătorul, a 
ţinut toată predica despre asta. 

29 Iunie. Duminică, în 27, am fost la Bocşa la adunarea 
generală a Astrei. Era mare consternare din cauză că părea că nu 
vine niciun episcop ortodox. A venit totuşi cel de la Timişoara. 
Cel de la Caransebeş nu a venit, fie că nu a voit să se întâlnească 
cu acesta, fie că erau supăraţi că de ce conferenţiază Corneanu. 

Astăzi a sosit Pius, desconcentrat de la Buzău.  
Lucrez din greu la Homiletică, mai nou mi se cere de la 

Comisia Catehetică să reeditez Catehetica pentru clasa a III-a, 
secundar. Concursul nu a dat niciun rezultat. 

2 Iulie. Azi a plecat Lulu în concediu la Poiana Braşo-
vului.  

10 Iulie. Alaltăieri, în 8, a plecat Pius la Timişoara şi 
tot azi a plecat Ileana. Cu ea am expediat Catehismul pentru 
clasa a III-a secundar la Blaj. 

17 Iulie. Ieri am sosit de la Bucureşti, unde am mers în 
cauze oficiale, la UDR, la Ministerul Înzestrării (cauciucuri 
pentru Episcopie) şi la Culte. La Academie am studiat literatura 
homiletică română. 
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Am aflat că de fapt ungurii au făcut o încercare de a 
trata prin bună învoială chestiunea Ardealului: a venit baronul 
Bornemisa, fratele ministrului de Agricultură, care ne-a oferit 
Năsăudul şi Secuimea cu Târgu Mureş, în vederea unui schimb 
de populaţie, dar fără Cluj. A fost desemnat să trateze cu el M. 
Manoilescu, fost ministru de Externe pe vremea arbitrajului de 
la Viena. La ofertă i s-a răspuns: ungurii să se retragă mai întâi 
pe vechea frontieră şi să se aranjeze în aceeaşi vreme cu sârbii 
şi cu cehoslovacii şi atunci vom sta de vorbă cu ei. 

În cauza cuscrului Coşocaru, care urma să fie schimbat cu 
Iosika, am aflat că pe Iosika l-au trecut nemţii dincolo, în unifor-
mă germană, cu maşina lor. Guvernul nostru a protestat şi a pre-
tins ca să fie lăsat cuscrul liber în parohia sa. Pe ceilalţi îi vor 
schimba.  

Azi a plecat Mili cu Nica la Câmpul lui Neag, cu 
maşina Episcopiei.  

22 Iulie. Luni, în 19 crt., fiind la Sibiu promoţia noilor 
sublocotenenţi, a fost aici Regele, Mareşalul şi şeful guvernu-
lui. Au fost invitaţi episcopii, prefecţii şi alte notabilităţi, în 
faţa cărora s-a făcut o expunere a politicii externe urmată de 
guvern în cauza Ardealului. S-au arătat toate demersurile şi 
protestele noastre (pentru ce ungurii sunt mai privilegiaţi?), la 
care nu s-a dat niciun  răspuns (cel puţin răspunsurile nu s-au 
comunicat în expunere). Când a fost ultima oară Mareşalul la 
Hitler, a spus că nu dă Ardealul pentru 20 de Transnistrii! 

Episcopului nostru i s-a întâmplat un accident. Călătoria 
din ziua precedentă cu maşina de la Lupeni la Lugoj şi călătoria 
de noaptea de la Lugoj la Blaj şi de acolo la Sibiu l-au obosit în 
aşa măsură încât la expozeul primului-ministru, lung şi în orele de 
după masă, a adormit. Imediat au sărit nişte doctori şi l-au scos 
afară. El protesta că nu e nimic şi de aceea nu i-au dat nici măcar 
un pahar cu apă. Când a revenit, l-a întrebat domnul prim-ministru 
dacă îi e mai bine. 
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Miercuri, în 21, a trecut pe aici părintele Dăianu. Spune 
că ar fi iminentă ocuparea Ardealului. Ungaria ar fi declarat că 
iese din Axă şi ar urma să fie dezarmată. Un german de la noi 
îmi spunea că şeful secţiei din Jamul Mare – german şi el – i-ar 
fi arătat acum câteva săptămâni o telegramă prin care directorul 
general ordona să se dea imediat vagoane dacă refugiaţii le cer 
pentru a se întoarce. 

Duminică, în 18, a fost Lulu la Arad, să facă cunoştinţă 
cu familia Bartoldi. 

Debarcarea aliaţilor în Sicilia deschide noi perspective 
asupra mersului războiului. 

9 August. Ieri dimineaţă am sosit de la Vulcan. Să reiau 
firul de unde l-am lăsat. Duminică, în 25 Iulie, a venit Pius de 
la Timişoara şi seara a plecat  înapoi. Am luat masa la Ungur. 
Luni, în 26, a trecut pe aici I. P.S. Frenţiu, venind de la Blaj în 
drum spre Beiuş. L-am salutat în numele clerului. Seara am 
plecat cu episcopul nostru şi cu Tufescu spre Câmpul lui Neag. 
Am dormit la Bouţar la cei doi preoţi şi în ziua următoare am 
mers mai departe, la Lupeni, ne-a aşteptat Ioniţă cu o maşină şi 
ne-a dus la Câmpul lui Neag. Am găsit pe Nica cu urticarie, din 
care cauză a venit la Lupeni cu maşina, în aceeaşi seară. I-a tre-
cut în câteva zile. Am petrecut la Câmp până duminică, atunci 
am venit la Vulcan. Totul ar fi fost bine, dar, la o excursie pe 
scocul din Valea Ursească, Ioniţă a suferit un accident, din care 
cauză a trebuit să i se pună un picior în ghips. Mili cu Nica au 
stat trei săptămâni la Câmp.  

Eu am stat la Vulcan până sâmbătă seara, atunci am plecat 
acasă, fiindcă mi-au comunicat prin telefon moartea canonicului 
Crişan, care urma să fie înmormântat duminică. Dumnezeu să-l 
odihnească: şi-a lăsat toată averea la dieceză! Pe tren am schimbat 
cufărul cu cel al unei doamne şi refacerea greşelii m-a costat 
multă agitaţie şi parale, dar s-a făcut încă în ziua aceea! 

Joi, în 5 August, am făcut o frumoasă excursie la Voie-
vodul, aranjată de preoţii din Jiu. Episcopul a venit şi el de la 
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Lupeni. Sosind acasă, am aflat toate bine şi m-am pus iarăşi pe 
lucru. Progresează tipărirea catehismelor.  

12 August. Azi am fost cu episcopul şi cu încă doi fraţi 
la Timişoara, la jubileul de 50 de ani de preoţie al P.S. Episco-
pului Pacha. A fost o manifestaţie frumoasă, la care au luat par-
te toate autorităţile, în frunte cu episcopul Lăzărescu. A trebuit 
să vorbesc şi eu la masă.  

Am plecat de aseară, am dormit la vicarul Muntean şi 
am cinat la Roth, cu Pius. Nu am prea aflat lucruri politice inte-
resante. Otto se teme că în Italia va izbucni bolşevismul. Gu-
vernul italian a luat măsuri, pe urma cărora ai noştri au dat or-
din ca imobilele evreilor italieni să fie eliberate. Fostul ministru 
Băran îmi spunea că împăcarea între Vaida şi Maniu e un lucru 
mai vechi, înainte de recenta întâlnire de la Geoagiu. Auzisem 
pe valea Jiului că Mareşalul a fost la Poiana, la Tătărăscu. Bă-
ran crede că nu-i adevărat, fiindcă Maniu e absolut contra lui 
Tătărăscu, care ar dori o uniune sacră. Desigur, se teme de el. 
Viitoarea formaţie va fi ea sub firma lui Maniu, dar Maniu în-
suşi nu va face nici o treabă. Tătărăscu să se rezerve pentru un 
rol propriu, că e om de ispravă! 

Un articol al lui Pius din Gazeta Medicală e viu comentat.   
27 August. Azi am sosit din vizită canonică făcută de 

episcopul în regiunea Bradului, unde s-a sfinţit biserica. Am 
plecat imediat după închiderea primei seri de exerciţii spiritua-
le, ţinute în 16-20 August de părintele Bal. La încheiere, în 16 
August, s-a ţinut adunarea generală a Reuniunii de misiuni, în 
cadrele căreia clerul, în frunte cu P.S. Episcopul, mi-au sărbă-
torit cei 60 de ani. Am primit un cadou drăguţ: un orologiu de 
masă şi o vază frumoasă. 

Sâmbătă,în 17 dimineaţa, plecând la Brad, am servit şi 
prânzit la Deva, iar după-amiază am plecat mai departe. La Brad 
şi în jur a fost bine. La reîntoarcere ne-am aruncat până la Prislop 
cu P.S. Sa, cu subprefectul Stan, cu Dr. Bordan, bărbatul lui Milea 
Precup; acesta din urmă a dat şi cina. Am venit acasă rupţi de 
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oboseală. La Brad am fost sărbătorit la banchet de protopopul 
Nistor şi la concertul dat de corul refugiaţilor din Deva, de Dr. 
Bordan, preşedintele Asociaţiei refugiaţilor din Deva. 

Duminică, în 22, a venit Pius acasă, a stat 5 zile şi a ple-
cat ieri.   

Despre starea politică şi a războiului: Sicilia a fost evacua-
tă, Harcovul la fel, Berlinul a fost bombardat grozav. Dar nemţii 
se vor ţine încă mult. Se spune că ei acum ne plătesc toate 
livrările, ba chiar se spune că o fac în aur (luat, desigur, de la ţările 
ocupate de ei). Italia, revenită la democraţia liberală, caută să 
afirme tot mai sus legăturile cu catolicismul şi drepturile acestuia. 
Între refugiaţi se vorbeşte că s-ar pregăti ceva de 30 August 
(aniversarea arbitrajului de la Viena). Zilele trecute Radio Londra 
le-a citit ungurilor toate păcatele.  

Se pare că Iuliu Maniu ar fi avut un mic atac şi-ar fi ră-
mas cu puţină amnezie! 

În Unirea a apărut articolul meu despre răposatul pă-
rinte Crişan.  

30 August. În Unirea şi Cultura Creştină, sosite ieri, au 
apărut foarte frumoase articole despre mine, în legătură cu jubi-
leul de 60 de ani. Alaltăieri a venit Pius acasă pe o jumătate de zi. 

Radio România Mare a anunţat că la Viena s-ar ţine tra-
tative între unguri şi români,  în chestiunea Ardealului. Pe azi 
era să se pronunţe abrogarea arbitrajului de la Viena. Dar se 
spune că ungurii sunt intransigenţi. 

Regele Bulgariei a murit pe neaşteptate. Acolo e rău, 
ţara e complet bolşevizată.  

9 Septembrie. Aseară am sosit acasă dintr-o călătorie 
făcută cu Episcopul la Cib, unde a fost sfinţirea bisericii, apoi am 
vizitat biserica reprimită de la ortodocşi. Am plecat vineri, în 3 
Septembrie seara, dimineaţa am ajuns la Alba Iulia, am făcut 
liturghie la ora 6, am dejunat şi am plecat cu trenul spre Zlatna, 
dar pe drum ne-a ajuns două maşini, care ne-au dus la Zlatna. Aici 
a fost o masă bogată la domnul Albini, apoi am mers la Cib. Totul 
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a reuşit bine, eu care am ostenit atâta din cauza Cibului, am fost 
obiectul unei atenţiuni deosebite. Luni dimineaţa am mers la 
Almaşul Mare, la minele domnului Albini, unde a fost 
binecuvântarea capelei. O cale memorabilă: 6 ore cu carul cu boi. 
Seara am venit la Zlatna – Alba Iulia şi am plecat spre casă. 
Aseară eu am mers la Radna, unde am făcut Sfânta Măria mică, în 
8 seara am sosit acasă. La Timişoara l-am văzut pe Pius.  

19 Septembrie. Azi am sosit de la Arad, unde am fost 
iarăşi cu episcopul în comunele Pecica, Şemlac, Şeitin şi 
Nădlac. Ce primiri, ce mese bogate! Bine că am scăpat. Epis-
copul a mers mai departe.  

21 Septembrie. Azi a sosit Nica cu mobila de la Copşa. 
Cu ea a venit şi Florica.  

Radioul „Mareşalului” a comunicat că Hitler l-ar fi in-
vitat pe Regele nostru să meargă în Germania pentru a face stu-
dii de arta mai nouă a războiului.  

26 Septembrie. Aseară mi-a vorbit doamna Coşocaru 
de la Bucureşti, spunând că a vorbit cu Iancu, care e la 
Istanbul. La convorbire a luat parte şi Lici, care a rugat-o să ne 
propună ca astă seară să-l chemăm noi pe el la telefon, Istanbul 
no. 41368. Dar mi s-a spus că firul e deranjat.  

În Monitorul Oficial a apărut un decret-lege pentru 
completarea Legii Cultelor. În el se spune că dacă majoritatea 
credincioşilor trec la altă religie, trece şi averea. E făcut anume ca 
să ne ia iarăşi biserica din Cib. Ruşine! I-am scris I.P.S. Frenţiu să 
înceapă o acţiune. Tot aşa şi Comitetului central al Agru-lui. 

În cele politice: Italia a ajuns rău de tot. Nemţii l-au 
răpit pe Mussolini, acesta s-a pus iarăşi în fruntea guvernului 
fascist-republican, nu se ştie unde se află regele Badoglio, Ro-
ma, Milano etc. sunt stăpânite de nemţi. Numai Dalmaţia le-a 
fost luată în primele zile şi predată croaţilor. Dar acolo sunt 
lupte grele cu partizanii, care au ocupat Dubrovnic, Split şi 
Fiume. Pe frontul rusesc nemţii se retrag din greu. E o retragere 
„metodică”, o „depresurare”, un front „elastic”. 
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10 Octombrie. În 2 Octombrie a plecat Mili la Băile 
Herculane. În ziua următoare i-a telefonat lui Nica (eu eram la 
Racoviţa, să fac o împăcare), că i s-a făcut rău la baie. Astfel 
luni, în 4, am mers şi eu la Băile Herculane. Marţi m-am reîn-
tors şi Mili a rămas, fiind bine.  

Pe drum am călătorit cu un soldat german, care se 
plângea rău contra ungurilor: că nu-i lasă să treacă prin ţară, că 
au voit să-i bată. A venit pe la Zagreb-Belgrad, în Croaţia a 
văzut vreo 12 trenuri sărite în aer, e foarte periculos pe acolo să 
umbli cu trenul, nu se urcă nimeni în primele vagoane. 

Tot aşteptăm ceva ştire de la Lulu; era vorba că la 
începutul lui Octombrie pleacă la Sofia.  

Viza maghiară cerută pentru mine tot întârzie.  
A fost pe aici doamna Lucaci, fiica doamnei Denghi. 

Spunea că azi ungurii stau mai bine decât românii, atât politi-
ceşte, cât şi cu armata. Ar dori o împăcare cu românii, pe baza 
unei Transilvanii independente. În cele din urmă, ruşii ne vor 
cotropi pe toţi. Nici aceea n-ar voi-o ungurii ca Beneş să facă 
aranjarea Europei Centrale. O cred. 

Ieri a plecat şi Nica la Băile Herculane. 
19 Octombrie. Ieri am sosit dintr-o călătorie făcută pe 

Jiu şi la Deva.  
Fusesem invitat la sinodul protopopesc al Jiului. În 

program, protopopul luase sărbătorirea mea de 60 de ani. Am 
plecat în 12 seara, cu fratele Mäxer de la Reşiţa, invitat şi el la 
acea manifestaţie, ca, după un drum friguros, dar de la Simeria 
în tren încălzit, să ajungem cu întârziere la Petroşani, unde am 
stat 2 ore şi la amiază am sosit  la Vulcan. În noaptea aceea a şi 
nins până jos. Joi, în 14, am făcut de dimineaţă liturghie la 
Coroeşteni, unde a avut loc un parastas pentru părinţii mei, 
apoi am mers la liturghia soborului, la Vulcan, unde, la sfârşit, 
a avut loc sărbătorirea. Au vorbit protopopul, Eugen Suciu, 
Mäxer şi curatorul Stoicuţa. Am răspuns eu. Au luat parte şi 
autorităţile: reprezentanţii garnizoanei, ai şcolii etc., precum şi 
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preoţi ortodocşi: parohul, un preot căpitan şi un preot al 
lagărului de prizonieri. Toţi au fost şi la masa comună, unde – 
după toastul meu de rigoare – au toastat părintele Alimpie Su-
ciu, protopopul, Miclea, Hangea, preoţii ortodocşi Zamora şi 
Roman. Le-am răspuns tot eu. La preotul prizonierilor, un orto-
dox din Bucovina cu nume rusesc, dar despre care se spune că 
e român, am observat simpatie pentru noi: spunea că l-a cunos-
cut bine pe părintele Ciubotariu şi pe Bonteanu, despre a cărui 
carte, „O turmă şi un păstor”,  spunea că e bine documentată! 

Seara am mers la Lupeni, de unde m-am întors în seara 
următoare, apoi sâmbătă la amiază am plecat la Deva. Aici a 
avut loc botezul fiicei avocatului Dr. Bordan, preşedintele refu-
giaţilor, o rudă care ne face fală. Duminică, în 17, a fost litur-
ghie arhierească la Deva, seara un concert dat de corul refugia-
ţilor. Noaptea, eu am plecat acasă, venind peste Arad – Timi-
şoara. Aici am avut ceva de aranjat, pe Pius nu l-am aflat, era la 
cazarmă (exerciţii în mânuirea armelor, i-a chemat pe toţi doc-
torii şi farmaciştii ca să-i pregătească pentru eventuale 
„tulburări interne”). 

Acasă, am găsit-o pe Florica revenită de la Timişoara 
pentru a pleca la Bucureşti. Am găsit şi o scrisoare de la Corbu, 
iar pe drum am călătorit cu un învăţător, fost condamnat în Un-
garia şi venit în România prin schimb. Spunea că a auzit despre 
cuscrul Coşocaru, că a slăbit rău: în 26 Septembrie i s-a făcut 
rău în biserică, că a trebuit să fie dus pe mâini acasă. 

Lulu mi-a scris azi. E vorba că zilele acestea pleacă la 
Sofia.  

29 Octombrie. Ieri am sosit de la Bucureşti, împreună 
cu Mili şi Nica, care au venit de la Băile Herculane.  

După plecarea la Sofia, mi-a telefonat Lulu să merg să iau 
valori lăsate de el la un coleg. Am primit un pachet cu mărci 
poştale. Am stat mult de vorbă cu P.S. Aftene şi cu Păclişanu. 
Acesta din urmă mi-a spus – ceea ce îi spusese şi lui Aftene – că 
Lici e „primul lector pe Europa”  (dintre ai noştri) . Mi-a mai 



 495

arătat Păclişanu efectul formidabil al articolelor sale de la 
Universul, ca şi manevra perfidă ce o fac nemţii cu Ardealul. E 
vorba că în cele din urmă se vor retrage la Carpaţi, vor ţine linia 
Focşani pentru apărarea petrolului şi pe noi ne abandonează. P.S. 
Aftene mi-a vorbit şi mi-a dat acte interesante, cu privire la legea 
620 (trecerea averilor bisericeşti), dându-mi şi date discrete din 
care se vede că Mihai Antonescu înţelege să urmeze o politică 
împăciuitoare faţă de catolicism, pe când Petrovici e duşmănos 
Bisericii Unite. Mi-a arătat şi dificultăţile pe care le întâmpină cu 
Blajul. De fapt, m-am convins că Frenţiu nu e destul de energic, 
nu s-ar pune rău cu stăpânirea ca să nu i se strice şansele la 
Mitropolie; Macaveiu e moderat ca să nu-l indispună pe Aurel 
Popa, care i-a prelungit termenul de pensionare.  

Acasă am găsit o scrisoare de la Lici, venită prin Mi-
nisterul de Externe. Scrie că munceşte mult, scoate o carte. Va 
veni poate pe Crăciun. Iancu, la care am luat odată masa, îmi 
spunea că Lici fumează mult. Încolo era bine îngrăşat când l-a 
văzut la Istanbul. 

5 Noiembrie. Alaltăieri am fost la Timişoara în cauza 
paşaportului. Ungurii mi-au refuzat schimbul propus de Minis-
terul de Externe, căci de aici mi-au dat în schimb un preot 
romano-catolic de la Timişoara. Am avut şi ceva clişee de 
comandat. L-am văzut pe Pius şi l-am întâlnit pe Roth pe 
stradă. Acesta îmi spunea despre Pius că a ţinut o conferinţă la 
colegiul medicilor. Chiar acum se publică comunicatul despre 
conferinţa de la Moscova. Între delegaţii sovietici este unul 
Sachs, care e un evreu de la Bratislava, cunoscut lui Otto, ca şi 
Varga, mâna dreaptă a lui Stalin. 

Războiul merge prost. Ruşii au ocupat Perikopp, au 
intrat în Kerci, au închis drumul la ai noştri. Se spune că au fost 
incidente între germani şi ai noştri. Se anunţă evenimente 
importante în politica externă a Turciei. 

Şi mai prost stăm cu administrarea diecezei. Episcopul 
e un om slab. În chestia protopopului Suciu nu mai face nimic! 
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9 Noiembrie. Alaltăieri seară a sosit Pius acasă şi azi 
dimineaţă a plecat.  

Zilele trecute îmi spunea profesorul italian că i-a spus 
un domn venit de la Venezia că după ce seara au auzit de 
căderea fascismului, noaptea s-a isprăvit tot vinul în Venezia! 

Am primit copia articolului batjocoritor apărut în gazeta 
Informaţia contra Baronului Killinger, ministrul Germaniei la 
Bucureşti. Urmarea a fost că ziarul a fost suspendat, iar Tudor 
Arghezi trimis în lagăr1.  

18 Noiembrie. Am primit o foarte drăguţă scrisoare de 
la Lulu din Sofia. Se vede că a fost şi Lici acolo, s-au întâlnit 
şi-au vorbit de noi. Scrie că Lici, de jubileul meu, a făcut un 
inel de aur cu un porumbel (al păcii), pe el. 

Alaltăieri a venit Ioniţă cu Tensi, el a plecat ieri, ea azi.  
Stăm îngrijoraţi de viitor. Unii spun că va fi bine. 

Preotul Oltean din Bouţar spune că a călătorit cu un ofiţer rus, 
care vorbea româneşte şi care îi spunea că va fi bine de noi, de 
preoţi. În orice caz, mai este mult până vom putea vedea mai 
clar. Încă nu e exclusă înfrângerea ruşilor şi, paralel cu aceea, a 
nemţilor.  

Ai noştri demobilizează armata care a fost concentrată 
la frontiera ungară. Se vede, totul a fost aranjat aşa: nemţii au 
comandat concentrarea la frontiera ungară ca să-i constrângă pe 
unguri să le dea armată. Se spune că le-au dat 12 divizii pentru 
a face ordine în Balcani şi au contramandat pe români! 

4 Decembrie. Azi o săptămână a venit telegramă că a 
murit sora episcopului Frenţiu, văduva Mariţi Gruescu, la 
Beiuş. Am mers cu episcopul la înmormântare. Încolo, am 
dormit la Arad. De acolo am mers împreună cu P.S. Aftene, 
venit de la Bucureşti. 

                                                 
1 Este vorba de pamfletul “Baroane” scris de Tudor Arghezi în gazeta  „In-
formaţia zilei” din 30 septembrie 1943 cu referire la Albert von Killinger, 
reprezentantul Germaniei la Bucureşti, pamflet care i-a atras 3 luni de 
detenţie la Jilava. 
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La Beiuş am avut o bucurie: prof. Teiuşan mi-a spus că 
după înmormântare vor să-mi sărute mâna copiii de clasa a III-
a, de mulţumire, că le-am făcut catehismul aşa de drăguţ! 

S-a ţinut la Beiuş şi o mică consfătuire în cauza 
doleanţelor Bisericii noastre. A început vânarea de suflete pe 
tema legii 620 ( cu trecerea averilor ). Nunţiul e slab. Episcopii 
vor să scrie la Roma. Am spus: nu e bine să ne apărăm tot cu 
Roma şi cu Concordatul, să ne apărăm direct! Să facem un 
memoriu cu toate doleanţele, să meargă episcopii  cu o 
delegaţie de mireni fruntaşi. Ideea s-a primit. Se va scrie la 
Sibiu şi la Timişoara! 

Dar constat că la Blaj toate se concentrează în mâna lui 
Macaveiu, care e slab. Despre Secretarul General al Cultelor, 
profesorul Aurel Popa, se spune că îl susţin puteri oculte. Am 
spus că trebuie încercată şi detronarea lui. Frenţiu spunea 
despre Mareşal că, fiind militar, nu se pricepe la chestii de cult. 
Lui Iuliu Haţiegan1 i-ar fi spus că Biserica Ortodoxă e un 
putregai. Dar, se vede, duşmanii noştri operează aşa: îi spun că 
până există şi Biserica Unită, nu se poate face rânduială cu 
ortodoxia, căci trec la uniţi, se fac tulburări; de aceea trebuie 
mai întâi înglobată Unirea în Biserica Ortodoxă. Nunţiul nu 
cutează să fie energic, fiindcă pe el îl îmbată cu vorbe 
frumoase, îi promit Unirea tuturor românilor...  El nu poate 
vedea lucrurile în mod real. 

Lulu ne-a scris iarăşi din Sofia, e bine.  
Joi, în 2 Decembrie, episcopul a făcut Consistor, cu 

distincţii în cler. Bine că s-a isprăvit şi cu chestiunea asta, cu 
Hangea! 

Preotul Oniga din Vad îmi scrie că unii copii vor să îşi 
cumpere catehisme vechi. Dar sau nu au găsit (?!), sau le-au 
plăcut atât de mult cele noi încât atunci când le-au văzut au 

                                                 
1 Iuliu Haţegan (1885-1959), medic, creator al şcolii de medicină din Cluj. 
Pentru scurt timp ministru de stat în guvernul condus de Nicolae Iorga, din 
care a demisionat. 
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cerut să le aducă şi lor de cele noi! E şi asta o mulţumire pentru 
mine, faţă de multele inepţii ale Comisiei Catehetice şi ale 
cenzorilor ei. 

13 Decembrie. A trecut Sf. Nicolae cu bine. Am avut 
vreo 30 de oaspeţi. Lici mi-a telefonat din Istanbul, Lulu a sosit 
în 8 ore de la Sofia, Pius a fost şi el aici, mi-a adus 2 sticle 
„Lacrima Cristi” din Pantellaria. Felicitări cu poşta, destule, 
vreo 20 de telegrame. 

În zilele de 10-11 a fost aici o anchetă ministerială, 
venind doi inspectori din minister şi P.S. Aftene, ca delegat al 
Mitropoliei. Canonicul Muntean a făcut un denunţ mizerabil 
împotriva episcopului. S-a dat de gol nenorocitul şi sunt curios 
ce va fi cu el, fiindcă a ajuns să fie ipso facto excomunicat. În 
loc să-şi vadă de mântuirea sufletului, dovedeşte şi acum 
maximum de răutate! 

Zilele acestea s-au făcut distincţii în cler. Am ajuns să 
văd astfel rezolvată şi chestiunea lui Hangea şi mă bucur mult. 
El încă se arată foarte recunoscător! 

Mi-a venit aprobarea vizei pentru Ungaria şi aş pleca 
acum, dacă şi-ar fi obţinut şi partenerul paşaportul. Dar el ne 
mai întârzie şi mă tem că cu iarna grea va fi greu de mers la 
Odorhei.  

21 Decembrie. Azi am cumpărat un porc cu 25.000 lei. 
A avut 100 kg, era foarte gras şi tânăr.  

31 Decembrie. Am petrecut sărbătorile cu bine. În 24 
seara a sosit Pius, în 25 dimineaţa Lulu. Amândoi au adus 
multe cadouri. Lulu abia cu câteva zile înainte sosise de la 
Sofia, unde a isprăvit toate cu bine primind şi o decoraţie. 

În prima zi de Crăciun am avut la masă, ca de regulă, pe 
soţii Dionne, iar a doua zi pe Liţi Oniga.  

În 28 a plecat Pius, în 29 Lulu, la Timişoara. Acolo are 
să vadă, dacă poate face romanizarea fabricii „Florida”: o 
afacere mare, dar cam riscantă şi grea.  

Despre Lici ne-a adus Lulu ştiri bune.  
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De două săptămâni e suferindă Mili de picioare. A 
căzut venind de la o şedinţă, ţinută la Prefectură. De atunci nu a 
mai ieşit din casă. Se vede că băile nu i-au ajutat cu nimic. 
Trebuie să înceapă un tratament după sărbători! 

Cu războiul merge încet. Beneş cu Cehoslovacia lui a 
făcut alianţă cu Rusia, a luat şi comunişti în guvern. Iugoslavia 
e pe aceeaşi cale: Tito, şeful patrioţilor comunişti, e agreatul 
englezilor, care nu prea mai ţin la Rege şi la guvernul emigrat, 
aflat la Cairo. Din nou se spune că nu-i mai dau bani. Şi 
polonezii vor trebui să cedeze. Bulgarii sunt pe aceeaşi cale. Se 
realizează uniunea panslavă, sub egida comunistă rusă. Fără 
ceva minune suntem pierduţi! 

E seara de Anul Nou. Suntem numai cu Nica, nu 
mergem nicăieri. Ne culcăm ca de obicei. Ce va aduce anul ce 
vine? Vom vedea. Doamne ajută! 
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Anul 1944 
 
 
6 Ianuarie. Azi a plecat Lulu. Nu s-a reîntors din Timi-

şoara decât în 3 seara, aşa că a lipsit multe zile de acasă. Totuşi 
ce fericiţi am fost că i-am avut şi pe ei!  

Sărbătorile au trecut cu bine, în afară de boala lui Mili, 
care, pe lângă necazul cu picioarele, a avut şi o otită. Nu a ieşit 
deloc din casă. 

Mesajul de Anul Nou al Führer-ului spune că vor lupta 
până la victorie şi vor reface oraşele distruse. Iar al lui Anto-
nescu ne cere încredere în politica lui.  

Petru Groza a fost deţinut. În ultimul moment a aflat 
Lulu că i s-ar fi dat domiciliu forţat. 

12 Ianuarie. Astă seară a plecat Pius, fiind iarăşi con-
centrat. Aşa de greu ne-am despărţit. A plecat spre marele ne-
cunoscut, în momentul când lupta decisivă pare că a sunat. 
Dumnezeu să-l ocrotească! 

În Răsărit, ruşii se apropie de Bug. Ei par a gravita spre 
Cernăuţi. Ce va fi de noi? 

În Italia au fost condamnaţi cei care au hotărât debar-
carea lui Mussolini. Printre ei a fost executat şi faimosul Conte 
Ciano! 

28 Ianuarie. Am fost dus de acasă o săptămână. Marţi, în 
18 dimineaţa, am plecat cu Nica la Bucureşti, unde am isprăvit 
mai multe lucruri, apoi am mers la Târgovişte, de unde am scos 
cărţile sosite din Franţa pentru noi şi pentru Blaj. Cu această 
colecţie se va prezenta bine biblioteca noastră diecezană, căreia 
aşa de bine îi stă acolo la etaj, în localul propriu. Am avut destule 
necazuri până ce le-am putut scoate! 

Am mai isprăvit la Bucureşti şi alte lucruri pe la minis-
tere, am fost pe la P.S. Aftene, la Marius Carada şi la Ştefan, 
fratele său, avocatul, care m-a invitat şi la dejun; aici am fost 



 501

împreună cu domnul Popovici, fost consul în America. El îmi 
spunea de Lulu că e foarte apreciat la B.N.R.  

 Nunţiului aş fi dorit să-i vorbesc, după îndemnul lui 
Carada, de complinirea scaunului Mitropolitan – ortodocşii au 
ales acum 5 ierarhi – dar era bolnav la pat. Aftene mi-a declarat 
că orice s-ar întâmpla, el rămâne la Bucureşti. Ce ne mai aş-
teaptă? Nu ştim. Preotul ortodox din Sofia ne povestea despre 
grozavele bombardări de acolo. Cu noi va fi ce va vrea Dumne-
zeu. Chiar povestea Aftene că astă-vară, când s-au întâlnit la 
Geoagiu Maniu cu Vaida, acesta i-ar fi spus lui Maniu, care tot 
insista pentru capitulare: „Bine, măi, dar în faţa cui să capitu-
lezi? Am ajunge mai rău ca italienii!” 

La Ministerul Cultelor avem mari necazuri cu încadra-
rea personalului administrativ.  

La Târgovişte stăm prost cu Unirea, avem un preot slab, 
Borda (trecut de la ortodocşi şi bănuit de homosexualitate!). 

Mi-am cumpărat încă 2.500 kg de hârtie, de data aceas-
ta pentru ediţii în formatul vechi ca să pot edita Homiletica! 

Pius e la Roman, deocamdată stă pe loc.  
Mi-a venit aprobarea vizei pentru „Ungaria”.  
Petru e iarăşi închis. Otto mi-a telefonat azi să merg să 

vedem ce e de făcut. Nu cred că se poate face ceva. Am aflat la Bu-
cureşti că-l lasă să i se facă proces, dar va scăpa, pentru că nu e 
nimic compromiţător cu el. Un fost agent de siguranţă a făcut 
clandestin un front popular, la care a fost invitat şi Petru. Dar el nu 
a răspuns nimic. În schimb a răspuns Miron Belea, omul lui, care ar 
fi dat şi bani. 

Aliaţii au debarcat la Roma. Acum să vedem cum se 
dezvoltă războiul în Italia! 

29 Ianuarie. Azi am fost la Timişoara, chemat de Otto 
să facem ceva în cauza lui Petru, care e închis de patru săptă-
mâni. Eu aşa ştiu că e ţinut numai până ce procedura în justiţie 
îşi face cursul, dar nu e dovedit cu nimic în afacerea cu 
constituirea frontului „patriotic” sau „popular”, provocată de 
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un agent al Siguranţei. Un om al lui, Miron Belea de la Arad, ar 
fi spus că Petru l-a îndemnat să le dea bani, dar ulterior a re-
tractat această depoziţie, motivând că a făcut-o de frica bătăii. 
Otto spune că Mareşalul ar fi pus pe dosar că Petru nu e 
comunist, dar vorbeşte multe, e om neserios şi îi face pe alţii 
să-l creadă. Probabil că îl ţin pe Petru închis ca să-l demo-
ralizeze. După ce intervenţiile de eliberare, făcute de doamnele 
Goga şi Barbu şi chiar de însăşi doamna Mareşal, nu au reuşit, 
ar trebui să facem un memoriu semnat de toţi foştii parla-
mentari arădeni. Găsesc anevoios acest lucru şi am convenit să 
cer Mitropolitului Bălan să intervină. 

Am auzit iarăşi laude extraordinare la adresa lui Pius, 
despre care doctorul Mureşan s-ar fi exprimat cu mult regret că 
l-au dus iarăşi la armată.  

Am primit nişte admirabile fotografii ale lui Lulu, un 
tablou al meu pentru Lulu şi un tablou al lui Pius pentru noi. 

Lici ne-a scris chiar azi: tipăreşte o carte, „Introducere 
în limba şi literatura română”. Cred că va fi interesantă! 

6 Februarie. Azi l-am instalat pe canonicul Stanciu. 
Foarte modestă prezentare. I s-a spus la Minister că lucrurile 
merg mai prost la Lugoj, apoi urmează episcopiile ortodoxe, 
despre care nici să nu vorbim. 

Am scris în cauza lui Petru Mitropolitului Bălan şi Se-
cretarului General al Cultelor, Aurel Popa, dar a doua zi am 
primit de la Otto o telegramă, prin care îmi spune că Petru e li-
ber şi sănătos. 

Ce va fi de noi cu mersul războiului? Pe frontul războiu-
lui: ruşii se apropie de Lemberg1, la Nipru ar fi 10 divizii germane 
încercuite. Nemţii spun că ruşii nu-şi ştiu exploata succesele, iar 
ei, nemţii, se folosesc de avantajele frontului mobil. În Italia 
anglo-americanii au debarcat la Nettuno, dar nu prea merg înainte. 
Au bombardat şi Castel-Gandolfo. 

                                                 
1 Lviv, în Ucraina. 
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Pe frontul politic: ruşii au modificat constituţia în sen-
sul că republicile autonome au dreptul să-şi ţină reprezentanţi 
la Liga Naţiunilor şi pot avea armată naţională. Asta pentru a-i 
atrage pe polonezi şi pe alţii în cadrele Republicilor Sovietice. 
Beneş a şi făcut deja propunerea ca polonezii, Rusia Albă, 
Ucraina şi Cehoslovacia să formeze o uniune slavă. În ceea ce 
priveşte Serbia, bandele lui Tito sunt comuniste. Zilele acestea 
s-a publicat un program al partidului comunist din Istria şi Dal-
maţia, care prevede exterminarea intelectualilor, întemniţarea 
preoţilor şi închiderea bisericilor. Ce o fi de noi? Ştie bunul 
Dumnezeu. Dacă va fi cazul să cad şi eu jertfă, fie voia Lui!  

Până acum aproape nu am avut iarnă. În 2 Februarie era 
soare şi căldură de primăvară. Azi a început să ningă de-a 
binelea, dar nu e frig. Trebuie să mai fie şi iarnă, şi să fie acum, 
nu mai târziu! 

20 Februarie. Zilele acestea mi-a spus Lulu la telefon 
că pleacă iarăşi în Turcia. Dar mi-a dat şi o ştire neplăcută: că 
trebuie să iasă din locuinţa pe care o are împreună cu Năsău-
deanu, el neavând aprobarea B.N.R.-ului. Nu ştiu cum va găsi 
acum altă locuinţă. Ce bine era aranjat aici, având şi masa! 
Regret foarte mult. 

Nica a avut zilele acestea examene. Dacă i-au reuşit, va 
fi o adevărată minune, fiindcă acasă nu s-a pregătit nimic, ba şi 
acolo abia în zilele din urmă a pus mâna pe cărţile necesare. 

Aseară a fost comemorarea lui Popovici-Bănăţeanu şi a 
lui Coriolan Brediceanu. A venit domnul Hagea, redactorul zia-
rului Ardealul. L-am întrebat, cu episcopul, pentru ce a demi-
sionat domnul Forţu de Comisar al refugiaţilor. Ne-a arătat 
extrase dintr-un schimb de note între Comisariat şi Guvern, din 
care se vede ce energic pretindea Forţu apărarea drepturilor 
noastre, numind ţinuta noastră prostie şi laşitate. Cerându-i-se 
lămuriri pentru aceste expresii, a indicat toate slăbiciunile 
atitudinii noastre! Să vedem cum se va prezenta noul comisar, 
Leo Scridon! 
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Azi a conferenţiat aici Manciulea1 despre întinderea ro-
mânismului în secolele al XI-XIV-lea prin Panonia, Tatra, Mo-
ravia şi Polonia!  

Privind harta Europei, m-a cuprins durerea la gândul ce 
se va alege de România Mare! Ruşii ne iau Basarabia şi o parte 
a Bucovinei, Dobrogea vor să o dea bulgarilor, poate că ne 
restituie Ardealul şi ne mai dau ceva de la unguri, dar totul va 
fi înglobat în Uniunea Sovietică! 

Acum se îngenunchează Finlanda. Englezii şi america-
nii, care la timpul său au înfierat pe ruşi pentru atacarea ei, 
acum o sfătuiesc să depună armele. Şi le va depune, ce să facă? 
Va fi ocupată de sovietici, pe care nimeni nu-i va mai scoate de 
acolo, cum nu-i va mai scoate nici din alte ţări. Aici are drep-
tate Dr. Goebbels, care în ultimul său articol se întreabă: unde e 
armata care se putea opune ruşilor, în afară de cea germană? 
Anglo-americanii nu sunt în stare să producă ceva ispravă în 
Italia, de atâta vreme. Pentru a-şi masca neputinţa, au distrus 
celebra mănăstire Monte Cassino, ca şi atâtea alte monumente 
istorice ale Italiei… Nemţii au fost lichidaţi la cotul Niprului.  

Nu mai ştim nimic despre Pius. 
Citesc într-un ziar că Rusia sovietică ar fi făcut Concordat 

cu Biserica Ortodoxă. Se poate. Au un radio religios pentru 
polonezi. Şi asta se poate. Au închis muzeele antireligioase. Totul 
se poate, din motive politice. Dar se îngrijesc ei pe altă cale să ne 
strice. Apoi: ortodoxia să fie în slujba panslavismului?! 

26 Februarie. Luni, în 21 dimineaţa – ce surpriză plăcută 
– a venit Pius într-un concediu. Nu au nimic de lucru, sunt can-
tonaţi într-un sat lângă Roman. Era să stea până în 29, dar azi a 
telefonat colegul lui de la Timişoara că a venit o telegramă fulger, 
să plece imediat, căci unitatea lor e în deplasare. Asta – desigur – 
e o urmare la evacuarea Crivoirog-ului. Fusese dat ordin să se 

                                                 
1 Ştefan Manciulea (1894 – 1985), preot, profesor, geograf şi istoric. Arestat 
de comunişti, a trecut prin închisorile de la Jilava, Aiud, Baia Sprie, Caran-
sebeş şi Gherla, fiind eliberat în 1964. 



 505

desconcentreze, dar după „victoria” de la Cercassi, ordinul a fost 
contramandat.  

Azi mi-a spus cineva că Baronul Killinger ar fi fost la 
Mareşal cu pretenţia să i se dea armată şi Mareşalul l-ar fi dat 
afară. E vorba că pe când se va începe apărarea la Nistru, pe 
care o vom face numai noi, va fi mobilizare generală. Nemţii 
vor apăra Ploieştii. 

Vin refugiaţii din Cernăuţi şi nu găsesc localuri pentru mobile!  
Cine ştie când vor începe bombardările şi la noi? Unii 

zic că până-i lăsăm pe evrei la Bucureşti, ne dau pace. 
Bombardarea Sofiei a început după izgonirea evreilor. 

Joi am fost la Timişoara. Acolo a fost alarmă. Se spune 
că pe acolo au trecut avioanele americane din Siria, spre 
Germania. Azi îmi spune Jakabfyi că germanii ar fi avertizat pe 
cei din Timişoara că eventualitatea bombardării e serioasă.  

La Timişoara mi-a povestit Otto despre Petru cum a fost 
tratat în închisoare şi cum acel Serghei Solomon, un arhitect care 
ar fi înscenat toată chestia cu liga patriotică, a fost pus la cale de 
bolşevici să-l compromită pe Petru, pentru că după întâlnirea de la 
vila din Snagov, nu a mai răspuns la apelul lor. Maniu a fost invi-
tat şi el la Snagov, dar ar fi zis: să-i aducă de la Stalin declaraţie că 
nu se atinge de Basarabia şi Bucovina şi atunci stă de vorbă cu ei. 

Am mai auzit că Mareşalul i-ar fi răspuns lui Maniu că 
în loc de memorii sterpe, mai bine s-ar angaja să-i ia locul! 
Maniu ar fi răspuns: să-i dea mai întâi posibilitatea de a merge 
în străinătate, să stea de vorbă cu oamenii, apoi primeşte. La 
asta nu s-a răspuns nimic.  

Legionarii i-ar fi scris Mareşalului că nu mai înţeleg să se 
servească de revolver pentru Germania, de aceea îi vor da tot 
concursul; iar cei din lagăr în Germania ar fi scris că nu fac nimic 
fără înţelegere cu cei de acasă. Asta ar fi o ştire mulţumitoare! 

De la Bucureşti ne-a adus Pius o scrisoare: Nica şi-a dat 
examenele cu succes, Lulu şi-a găsit o cameră, dar cam scumpă 
(15.000 lei lunar).  
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Azi a fost pe aici Liviu Chinezu din Blaj. Mi-a povestit 
că a avut o ultimă întrevedere cu ministrul Petrovici, în ches-
tiunea Facultăţii de Teologie. L-a găsit furios. L-a înjurat pe 
Frenţiu, că e pretenţios etc. şi că să nu conteze Biserica noastră 
pe nimic până va fi el ministru.  Se pare că a venit întrebare de 
la Preşedinţie: ce s-a făcut cu memoriile Bisericii Unite? 
Despre mizeriile interne ale Bisericii noastre încă a spus multe, 
fratele Chinezu. 

Azi am văzut un anunţ funebru făcut lui Ciano în 
Ungaria, desigur de către români. L-am citit cu mare plăcere. 
Am văzut şi o mică fotografie cu spânzurări făcute de nemţi în 
Serbia. Îngrozitor! 

1 Martie. Azi a fost pe la mine preotul maior Bondrea, 
adjutantul episcopului militar. Mi-a povestit, între altele, că 
fostul guvernator al Transnistriei, prof. Alexianu, a fugit cu 
aviatoarea Burnaia, probabil la Ankara. A dus cu el şi 4 
miliarde! Faini oameni a avut Mareşalul! Ce folos avem de 
Transnistria? Nu puteam sta la Nistru? 

Sovieticii au publicat condiţiile în care propun 
Finlandei armistiţiu. Cea mai grea e: să dezarmeze ori să 
izgonească pe germani, iar dacă nu o pot face ei, să-i cheme pe 
sovietici. Asta ar însemna ca Finlanda să devină teatru de luptă 
ca şi Italia, iar pe sovietici să nu-i mai poată scoate din ţară! Ce 
vor face, sărmanii de ei?! Şi ce ruşine că anglo-americanii ne 
dau pe toţi pe mâinile sovieticilor! 

9 Martie. De Finlanda încă nu s-a ales nimic. Vor bieţii 
oameni să o mai întindă. E greu să sari din trenul în mers, 
pentru că nu ştii unde cazi! 

În schimb, noi stăm prost şi nu ştiu ce se va alege de 
noi. Duminică, în 4 crt., a fost aici Augustin Maior de la Timi-
şoara, care a ţinut o conferinţă interesantă. El ne spunea că a 
fost Maniu pe acolo, la un botez şi a vorbit mai multe. A spus 
să primim pe refugiaţi, pentru că ruşii în Basarabia şi Bucovina 
au făcut să dispară vreo 6.000 numai din Partidul Naţional. Mai 
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spunea că Regele va trebui odată să-l schimbe pe Antonescu. 
Pe Rege îl laudă Maniu.  

Azi a venit în ziare comunicatul în legătură cu barbaria 
săvârşită de unguri la Cluj asupra Seminarului nostru de acolo 
şi asupra episcopului Hossu. Am adus chestiunea în Consistor 
şi am hotărât să le trimitem o scrisoare de simpatie şi una la 
preşedinţie, arătând cum suferă Biserica noastră ca reprezen-
tanta românismului în străinătate! 

La Bucureşti: scandalul cu Alexianu, fost om al 
Mareşalului! Banii ar fi fost ai Patronajului! 

14 Martie. Zilele acestea, Radio Londra a difuzat un 
interviu al lui Beneş, în care spune că Stalin nu e omul de care 
se teme Europa: el nu vrea să impună forme politice niciunui 
popor, nici guverne care nu au rădăcină în popor!! El consideră 
Ardealul ca aparţinând României. Cuvinte frumoase, dar iată că 
tot Londra a anunţat că la Napoli s-a ţinut o mare manifestaţie 
politică, în care s-a cerut demiterea Regelui Italiei, a Mareşalu-
lui Badoglio şi constituirea unui guvern democrat. La adunare a 
luat parte şi un delegat al Mareşalului Tito, care a adus salutul 
acestuia şi cu steaua  roşie la chipiu, a strigat: „Trăiască Tito, 
Stalin şi aliaţii!” Va să zică, Italia e pe cale de bolşevizare. Ba-
rem de ar fi aşa, cum îmi spunea Otto mai anii trecuţi: că acum 
bolşevismul îl vor face englezii şi americanii. Totuşi, el şi 
acum îmi scrie cu anumite temeri de viitor. Nu e nici o 
mângâiere că ungurilor – aşa spune el că ar fi programul – li se 
va aprinde casa mai înainte! 

De fapt, în ceea ce priveşte Ardealul, preotul Craşovan a 
adus ştirea de la Timişoara că nemţii ar ocupa Ardealul şi l-ar 
ceda românilor. Asta, fiindcă în 8 crt. când a fost Mareşalul An-
tonescu la Hitler, acesta ar fi cerut armată, iar conducătorul ar fi 
răspuns că fără Ardeal nu poate ţine moralul între români. Ar fi o 
satisfacţie târzie, dar cine se poate încrede în omenia neamţului? 

Ruşii progresează vertiginos. Sunt la 60 de km de 
Basarabia. Finlanda a răspuns la condiţiile de armistiţiu ale 
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ruşilor, punând lumea în uimire cu concesiunile lor pentru a 
răspunde astfel la sperietoarea germană. Iar un ziar finlandez 
spune că Finlanda, România şi Ungaria au aceeaşi situaţie.  

Londra a anunţat azi că Prinţul Ştirbei ar fi plecat la 
Ankara să ia contact cu naţiunile aliate. Şi ar mai fi şi alţii cu 
el. Dar, adaugă Londra, Anglia, America şi Rusia vor proceda 
de comun acord.  

Chestia lui Petru nu-i terminată. Urmează procesul la 
Curtea Marţială. 

Azi a fost la noi un funcţionar de la Direcţia Silvică să 
se intereseze de condiţiile camerei rechiziţionate. E destinată 
pentru fostul director silvic Constantinescu, azi în minister. Se 
mută la Lugoj Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. 

Aseară am vorbit la telefon cu Lulu. E sigur că pleacă 
în Turcia. Am trimis lui Lici puţin cârnaţi şi ţuică.  

Pius e dincolo de Nistru, la Tucin. Dumnezeu să-l 
ocrotească! 

Camil ne scrie că ne aşteaptă de zor. Dar oare vom pu-
tea merge? Nu se mai întâmplă lucruri hotărâtoare până atunci? 

Despre Tito două lucruri bune. Nu demult se spunea la 
Londra că la armata lui fiecare regiment îşi are preotul său. 
Acum se spune că el e contra ca sârbii să domine în statul 
iugoslav. Aşa ar mai merge, poate ar ajunge la ceva libertate şi 
românii noştri din Timoc şi din Macedonia. Se vede, ăsta e un 
principiu general, de aceea se spune despre comuniştii 
cehoslovaci că sunt împotriva lui Beneş, care ar dori ca în 
Cehoslovacia să domine tot cehii.  

Am văzut un memoriu, adică răspunsul dat de Maniu 
lui Canciov la propunerea lui Tătărăscu de a se face şi o „uniu-
ne sacră”. Maniu nu admite pe aceia care sunt răspunzători de 
despotismul lui Carol II şi de noua politică externă, dar oare nu 
legionarii au impus această politică? Cu ei a făcut Maniu pact 
de neagresiune! Nu e un om sincer, nici nu e capabil de nimic. 
Crede că va face ceva cu liberalii lui Dinu! Vai de noi! 
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19 Martie. Am avut o iarnă uşoară, fără îngheţ. Dar a 
tot nins puţin, până zilele acestea. Ieri a fost o zi senină, 
credeam că azi vom avea adevărata primăvară! Când acolo, azi 
a nins ca la Anul Nou! 

Zilele acestea am primit şi eu admirabilul necrolog fă-
cut în ungureşte lui Ciano! E un bun răspuns la necrologul fă-
cut în 1940 de unguri României Mari! 

Ieri, la cinema, l-am văzut în jurnalul 104 pe Lulu în 
delegaţia care a semnat la Sofia acordul româno-bulgar! Azi 
îmi scrie Lulu că miercurea viitoare pleacă în Turcia. Dar am 
citit că gara Sofia a fost bombardată! 

Privim harta cu retragerea trupelor germane din Rusia, 
cum priveam în 1918 retragerea lor din Franţa! Aud că zilele a-
cestea au zburat două sute de avioane peste Ungaria şi au depus 
mulţi paraşutişti. 

21 Martie. Ruşii au pătruns în Basarabia. Lumea e alar-
mată. S-a făcut mobilizare generală. Nemţii au ocupat Ungaria, pe 
Horthy şi alţi miniştri i-au chemat la Cartierul general şi i-au se-
chestrat acolo. Se prevede în Ungaria o luptă de guerilă, împreună 
cu partizanii lui Tito. Finlanda a respins armistiţiul propus de ruşi. 

23 Martie. Azi a comunicat şi Berlinul că „în baza 
înţelegerii dintre cele două guverne” armata germană a intrat în 
Ungaria! S-a făcut pentru a asigura apărarea ţării. Guvernul s-a 
schimbat, formându-se un guvern Quisling şi aici (Quisling a 
format guvernul în Norvegia, după ocuparea ei de către 
nemţi!). Londra tună şi fulgeră! Probabil se vor forma grupuri 
de partizani, care vor lupta şi în Ungaria, ca Tito în Serbia. 

Mareşalul Antonescu e la Hitler, pentru a cere Ardea-
lul. Se spune că două divizii româneşti ar fi deja în Ungaria. A-
seară a dezminţit Bucureştiul misiunea lui Ştirbei.  Evenimen-
tele se precipită vertiginos!  

26 Martie. Am primit o telegramă de la Pius din Iaşi: 
„Sunt sănătos, plec astăzi la Bălţi”. De aici urmează: de la Tulceni 
a ajuns la Iaşi, retrăgându-se din faţa ruşilor, care, se vede, au pă-
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truns totuşi în Basarabia, pe la Soroca, cum se spunea. Dar oricât 
trâmbiţează englezii înaintarea în Basarabia, totuşi nu a putut 
anunţa ocuparea niciunei localităţi. Iar faptul că acum Pius anunţă 
plecarea spre Bălţi arată că invazia rusească a fost oprită şi res-
pinsă. Se spune că numai trupele române luptă acolo cu ruşii. 

Mare lamentaţie la unguri, din cauza ocupaţiei germa-
ne. Îşi prevestesc multe suferinţe! 

Alaltăieri au sosit aici doamnele Goga şi Duca, au fost 
găzduite la episcopul. Doamna Duca i-a povestit episcopului că 
Gafencu e în Elveţia şi că Ştirbei s-a dus cu scrisori de la oa-
meni de seamă şi a telefonat că stăm bine. Pe Maniu îl laudă 
mult. Maniu i-ar fi spus Mareşalului că acesta e războiul lui, 
nu-i războiul ţării. Dar războiul merge prost.  

28 Martie. Nu cred că Pius a ajuns la Bălţi, căci acest 
oraş a fost ocupat. Ne-a telefonat azi: „Sunt sănătos”. În Unga-
ria se spune că omoară la evrei, Londra şi America ameninţă cu 
represalii. Stăm pe gânduri: să mergem ori să nu mergem la 
Camil? Dintre cei maltrataţi la Seminarul din Cluj, prof. Iagăr 
cu doi teologi au murit, alţi doi sunt pe aceeaşi cale.  

2 Aprilie. Astăzi dimineaţă a sosit Nica de la Bucu-
reşti. Era anunţată că vine de ieri după-amiază, dar aşa de mare 
a fost îmbulzeala la tren că nu au mai putut pleca. Har Dom-
nului că o vedem acasă! Cu refugiaţii, eventual şi cu evacuarea 
Bucureştilor, nu ştiu cum se va mai putea călători! 

Cernăuţi e ocupat de ruşi, dar ce au mai ocupat în Ba-
sarabia nu se poate şti, căci nu se comunică. Abia în ziarele de ieri 
a apărut un comunicat al comandamentului suprem al armatei 
noastre, care spune că Cernăuţi a fost evacuat şi că în Basarabia se 
dau lupte cu succes alternativ! Mi se pare că germanii anume ne-
au lăsat fără apărare. Ei explică treaba asta tare curios în ziare: 
spun că Stalin ar voi să-i forţeze pe germani să aducă tot mai 
multe trupe din Vest din calea invaziei; asta nu o fac germanii, ci 
caută să cauzeze cu cât mai puţine jertfe cât mai multă pagubă 
duşmanului. Frumoasă mângâiere: pe noi ne lasă fără apărare! Pe 
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Pe de altă parte, spun ei, insuccesele de acum nu sunt hotărâtoare 
pentru soarta războiului! „Degajarea tactică” de acum nu e o lipsă 
de putere din partea Germaniei, ci rezultatul unei concepţii 
strategice bine gândite şi puse la punct! 

8 Aprilie. Trecând ruşii Prutul şi ajungând pe teritoriul 
României, Molotov, comisar la Externe, a făcut o declaraţie 
mult elogiată de anglo-americani că Rusia nu aspiră la niciun 
petec din teritoriul României (Basarabia nu e considerată terito-
riu românesc!!), ei doar urmăresc duşmanul până la capitulare! 
Mai spun că nu vor să schimbe forma politică a ţării noastre. 
Dar se vor îngriji să o facă oamenii lor în numele „poporului 
românesc”. Suntem în mare impas. Continuăm războiul, jertfim 
oameni, la ce? Nemţii ne elogiază şi ne încurajează, dar cum îi 
vor mai învinge ei pe ruşi? Se spune că cer de la noi şi de la 
unguri câte un milion de soldaţi şi cu aceştia vor să-i bată pe 
ruşi – dar dacă nu vor reuşi?  

Marţi, în 4 crt., a fost bombardat Bucureştii. Îngrozitor 
ce s-a distrus: gara de nord, hotelurile „Athénée Palace”, 
„Ambasador” etc. unde erau nemţi. Mulţi refugiaţi au murit în 
gară şi în trenuri. Ceva s-a aruncat şi în jurul Timişoarei, dar nu 
a făcut stricăciuni! 

Miercuri, în 5 crt., am fost la Timişoara pentru chesti-
uni curente! Otto spunea că ungurii se predau ruşilor, acasă fac 
greve. O doamnă venită acum de acolo spune că sunt stări gro-
zave: în fiecare moment se aşteaptă izbucnirea revoluţiei! 
Nemţii conduc trenurile cu revolverul în mână. A fost bom-
bardată rău şi Budapesta! 

Astă-seară am primit un aviz telefonic de la doamna 
Dr. Mocuţa din Timişoara, că Pius se află bine, la Iaşi.  

15 Aprilie. Mâine sunt Sfintele Paşti. Ce perspective 
sumbre! Nu ştiu dacă nu sunt ultimele Paşti pe care le 
sărbătorim în libertate! Operaţiile de război nu ne arată clar. 
Pare că în Moldova şi la frontiera cehoslovacă vor fi opriţi 
ruşii, dar în Crimeea ai noştri se retrag din greu, deşi numai în 
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munţi, acasă nu prea pot veni. Numai o minune ar mai putea 
face ca să învingă nemţii. La tot cazul, ei ne asigură că Româ-
nia va fi apărată şi că vor respinge pe ruşi dincolo de frontierele 
române. Să zicem că vor produce un front de rezidenţă ca în 
Italia! Dar nici acesta nu va putea dura în veci! 

Vin refugiaţii – evacuaţii de la Bucureşti. Efectul 
bombardamentului a fost grozav! 

Se spune că Mihai Antonescu ar fi pentru armistiţiu şi 
ar fi mers la Ankara. Pură fantezie! Cu câtă făţărnicie ne reco-
mandă anglo-americanii pe ruşi ca pe cei mai paşnici salvatori! 
Aseară America a declarat că vor fi aspru pedepsiţi toţi cei care 
îi persecută pe minoritari (înţelege: evrei!)  

Aseară Pius a încercat să ne telefoneze de la Iaşi, dar 
noi eram – la orele 11.45 – în pat şi, până am ajuns la aparat, 
era ruptă legătura! 

În cursul sfintelor slujbe din săptămâna aceasta episco-
pul iarăşi a dat dovezi că îi slăbeşte vederea. Sărmanul, ce va fi 
de el, dacă cu toată operaţia, revine răul?!  

Am dat la tipar Omiletica! Dar când o vom vedea gata 
şi cui o voi difuza, nu ştiu! 

Azi, vorbind cu un preot refugiat din Basarabia şi pu-
nându-i întrebarea: de ce nu a rămas acolo? mi-a spus că rămâ-
nerea preoţilor şi a altor intelectuali în Basarabia ar fi absolut 
inutilă, fiindcă chiar în cazul când nu ar fi ucişi, ar fi compro-
mişi în faţa poporului şi înlăturaţi prin deportare. Sistemul e de 
aşa fel cât nu admite oameni din generaţia veche.  

16 Aprilie. Azi am avut prima zi de Paşti, cum nu se 
poate mai memorabilă. Astă noapte la orele 12 a fost alarmă 
aeriană, care a durat o oră. A fost bombardat Turnu Severin, 
după ce ieri 500 de avioane au bombardat din nou Bucureştii şi 
Ploieştii. Azi sub durata liturghiei pontificale s-a dat alarma şi 
– eram chiar la citirea Evangheliei în 7 limbi – am întrerupt 
serviciul divin şi aşa îmbrăcaţi, în frunte cu episcopul, ne-am 
retras în tranşee, unde am stat 2 ore şi 25 de minute. La orele 
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13.40 am continuat – scurt şi repede – şi am terminat slujba 
pontificală. Mâine va fi iarăşi slujbă pontificală în toată regula. 
Să ferească Dumnezeu de aşa Paşti! 

Se aude că la Bucureşti s-au făcut iarăşi grozăvenii. Ieri 
s-a publicat că la bombardamentul din 4 crt. au fost 2.600 morţi 
şi cam tot atâţia răniţi. Se crede însă că numărul morţilor e cu 
mult mai mare! 

24 Aprilie. A trecut Săptămâna Paştilor cu multă 
agitaţie. A treia zi de Paşti am fost la Ohaba, unde am angajat o 
cameră pentru mobila lui Nica. Sâmbătă, în 22, am şi dus-o cu 
două camioane. Am mai trimis acolo şi două  lăzi cu haine, 
plus tablourile lui Pius. La Manea am trimis două cufere cu 
haine şi nişte şunci, slănini. Acum stăm gata de alarmă în orice 
moment. Unii spun că nu e bine să fugi în adăpost, dar, într-
adevăr, nu ştii ce să mai faci !? Se mută lumea din jurul gării. 
Ne-am aranjat pentru refugiaţi, azi am primit o familie, în 
camera de jos.  

Episcopul a plecat la moşie. Mi-a spus un lucru 
interesant, pe care nu-l ştiam din celălalt război. Nemţii voiau 
să îl înlocuiască pe Regele Ferdinand cu prinţul Ioachim, 
fratele Kaiser-ului. Arhiepiscopul Netzhammer a mers la Viena 
şi a vorbit cu împăratul Carol IV, rugând să nu-l înlăture pe 
Ferdinand, căci ce a făcut România a fost făcut de poporul 
român şi n-ar fi bine să vie protestanţii în ţară. Auzind 
Ferdinand despre asta, l-a impresionat mult. De aceea după 
război nu a lăsat să fie amovat Netzhammer, iar când a fost la 
Bucureşti cardinalul Dubois, i-a spus că avem un episcop 
excelent. Singur Lucaci îi era duşman. 

Am închiriat un safe depozit la „Cărăşana” şi am aşezat 
acolo mai multe lucruri. Valorile lui Lulu le-am depus, 
împreună cu alte hârtii, la Cassa Centrală. 

27 Aprilie. Azi am primit şi eu un manifest aruncat din 
avioanele englezeşti. Se spune că ieri la Sâlha a aterizat un 
avion englez, a luat informaţii asupra locului şi a împreju-
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rimilor – până la Timişoara – de la lumea adunată în jurul lui, 
apoi a luat-o la drum. 

Zilele acestea am primit în locuinţa de jos un refugiat: 
controlorul fiscal Bord de la Dorohoi. 

4 mai. Astăzi Radio Londra a publicat programul 
Consiliului Naţional maghiar de la Londra, de sub preşedinţia 
Contelui Károlyi. Între altele, îndeamnă pe cei de acasă să lupte 
alături de trupele lui Tito şi în înţelegere cu elementele curăţite 
de fascism din România şi să lupte împotriva arbitrajului de la 
Viena, ca şi a tuturor schimbărilor produse de nemţi. Speră că 
la conferinţa păcii marile naţiuni europene vor da Ungariei 
frontierele drepte.  

Mai zilele trecute spunea Londra că nemţii încurajează 
pe unguri, promiţându-le că le dau întreg Ardealul. Îţi vine să 
crezi că ar fi capabil neamţul şi de aşa ceva? 

Bucureştii au fost bombardaţi azi noapte! De nu i s-ar fi 
întâmplat ceva preotului Sabău, cel pe care l-am trimis să 
aducă valorile lui Lulu! 

7 mai. Preotul Sabău a sosit cu bine şi a adus valorile 
lui Lulu! Când era la Chitila, a început bombardarea Bucureş-
tiului. Ce noroc că a venit, de atunci mereu e bombardat Bucu-
reştiul, Braşovul, Craiova, Piteşti, Turnu Severin. Avem zilnic 
alarmă, nu ştiu când urmăm şi noi! 

Un comunicat din ziare spune că tratativele cu turcii 
sunt în curs, până atunci s-a prelungit cu o lună tratatul ce ex-
piră. Va să zică, Lulu mai stă pe acolo! 

10 mai. Sărbătoarea naţională s-a redus la un serviciu 
divin la orele 8 dimineaţă, la 8.30 recepţie la Prefectură. Toată 
lumea a plecat la câmp, cuprinsă de o psihoză fatală, de frică: 
se bombardează Lugojul. Aşa ar fi spus Londra, dar nu se poate 
adeveri; ştiu însă că a spus-o doamna Turcu, după arătările 
spiritiste. Multe a mai spus ea şi nu s-au adeverit. Noi nu am 
mers nicăieri. Preferăm să stăm acasă, că dacă s-ar întâmpla 
ceva, să mai putem salva lucrurile. Asupra unui lucru nu mă 



 515

pot înţelege cu Mili şi cu Nica: dacă în caz de pericol e mai 
bine să stăm cu toţii la un loc ori să fie unul dintre noi în alt 
loc? Sper însă că această problemă nu va avea actualitate! 

13 mai. Moscova a declarat zilele acestea că pentru 
„jafurile” săvârşite de români în teritoriile ocupate vor avea să 
sufere nu poporul român, ci guvernanţii săi, în special Mareşalul 
şi Mihai Antonescu. De aici ar urma că, dacă Moscova a declarat 
că nu vrea să schimbe constituţia politică a ţării, are totuşi motive 
să înlăture  pe guvernanţi şi să deschidă calea unor noi regimuri.  

Aseară guvernele american, englez şi rus au dat o 
declaraţie comună adresată Ungariei, României, Bulgariei şi 
Finlandei, prin care le invită să iasă din război, altminteri vor 
suporta rigorile ce li se vor aplica.   

Ieri îmi spunea domnul Doroş că a aflat de la o 
persoană iniţiată (un general din Timişoara) că la Sânpetru 
neamţul va dicta pacea. În curând va pune în aplicare un mijloc 
care va distruge Anglia şi îi va paraliza pe ruşi şi atunci va fi 
sfârşitul. Să fie ceva serios? De ce poate fi vorba? De gaze? 
Nici el nu ştie. Dar mă tem că ce ştie să facă neamţul vor şti să 
facă şi ceilalţi, căci nu sunt proşti. 

Să vedem ce va fi de mult trâmbiţata invazie! Nu mai 
avem nici o ştire de la scumpul nostru Pius! 

15 mai. Aseară am primit o scrisoare de la Pius, din 5 
crt., un răspuns la o scrisoare pe care i-am trimis-o eu printr-un 
curier la Iaşi. Ne scrie că e bine, dar că au trecut prin zile grele. 
Azi i-a sosit prin poliţie, un brevet „eliberarea Crimeii”, acor-
dat de germani în 1942. Am prefera mai puţine decoraţii şi să 
vie acasă. Lada cu cărţi, pe care ne-a trimis-o, nu a sosit încă. 

22 mai. Zilele acestea mi-a povestit preotul Ştefan 
Turcu din Clopodia că a călătorit între Timişoara şi Arad cu un 
evreu care l-a asigurat că Lugojul şi Timişoara nu vor fi 
bombardate. Evreul se prezenta bine, vorbea per „noi şi voi” şi 
nu a voit să-şi spună numele. Ca motiv aducea faptul că doar 
toată industria e şi acum în mâinie lor. 
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Cu toate acestea, după indicaţiile date de noul prefect, 
am mai făcut în curte două adăposturi individuale.  

Lulu ne-a telegrafiat din Ankara că mai stă două 
săptămâni şi cere să-i mai trimitem nişte lucruri la Bucureşti. 
Dar cum? Eu aş dori mult să merg să-l văd pe Lulu, să aud ce 
mai spune, dar poţi merge acum la Bucureşti? Trenul nu merge 
decât până la Chitila. 

Vicarul Raţiu sosit acum din Ungaria, povesteşte de 
barbariile ce se comit acolo cu evreii. Cazul cu teologii de la 
Cluj nu a fost în felul auzit de noi: nu a murit nimeni, au fost 
numai la spital 3 români şi 5 unguri. Fiindcă românii dădeau de 
la etaj cu lemne şi acestea cădeau fără să se audă: în moale! 

30 mai. Am primit scrisori de la Pius, care ne anunţă că 
sunt retraşi la Vaslui, în refacere. Har Domnului! Dar, ceea ce e 
mai dureros, ne comunică moartea finului nostru Virgil Stoica, 
profesor la Blaj, fost locotenent în rezervă la transmisiuni! 

Joi, în  26 crt., a sosit la noi părintele Dăianu, care a 
stat până sâmbătă seara.  

Aseară a sosit Lulu din Turcia. Har Domnului!  
1 Iunie. I-am trimis lui Lulu, la cererea lui, un plic cu 

3.800 franci elveţieni prin Petru Petcu, un soldat la Bucureşti. 
Se spune că Cernăuţi ar fi fost reocupat de trupele germane şi 
ungare, de aceea nu se comunică nimic. Săptămâna aceasta am 
tot avut parte de alarme! 

2 Iulie. Azi iarăşi am avut alarmă. Se spune că a fost 
bombardată Simeria-triaj. 

Ziarele publică o declaraţie a ministrului de Externe 
german, după care atacurile teroriste ale avioanelor anglo-ame-
ricane depăşesc prevederile ginţilor şi pun guvernul Reich-ului în 
situaţia de a lua hotărâri principiale. Având în vedere tocmai că 
este vorba despre un principiu, întreaga problemă este foarte 
delicată. Guvernul şi armata Reich-ului au păstrat până azi 
prevederile dreptului internaţional, convenţiile privitoare la portul 
războiului, precum şi dreptul ginţilor în sensul cel mai larg, având 
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în vedere însă că piloţii americani şi britanici au abandonat aceste 
principii, nu din voinţa lor, ci din ordinul guvernului. Urmează 
deci ca guvernul Reich-ului să recenzureze punctul său de vedere 
şi să ia hotărâri de o importanţă foarte mare. 

Să fie asta o ameninţare cu gazele? La tot cazul e în 
concordanţă cu ce-mi spunea Doroş la 13 Mai  (vezi acolo!). 

Ministrul de Interne, generalul Popescu, a făcut un 
raport asupra situaţiei la Timişoara şi, ieri, la Lugoj, raport 
publicat în ziare: 

Miercuri, când am plecat din Bucureşti – spune dl. 
General Popescu – am luat parte la un Consiliu de Miniştri 
prezidat de Dl. Mareşal conducător, care, înainte cu o oră, se 
întorsese de pe front, unde stă câte patru-cinci zile pe 
săptămână. Ceea ce pot să vă spun este că Dl. Mareşal este 
foarte optimist în ceea ce priveşte situaţia frontului. Şi, cum d-
sa în afară de a fi Conducătorul Statului, este şi un eminent 
strateg, cu atât mai multă valoare au impresiile D-Sale. Pe 
frontul german, de asemenea, situaţia este din cele mai bune.  

La cotul Nistrului au fost distruse 7 divizii ruseşti şi 
două brigăzi motorizate. 

În curând este de aşteptat să se producă o ofensivă 
anglo-americană. Unde se va produce nu interesează; ceea ce 
este sigur este, că va fi însoţită de o puternică ofensivă, pe 
frontul de răsărit. Întrebarea care se pune este, dacă această 
armată rusească va avea potenţialul necesar, pentru o ofensivă 
puternică sau nu? 

La această întrebare este greu de răspuns. Dacă, însă, 
informaţiile pe care le avem noi vor corespunde realităţilor, 
atunci frontul va rămâne neschimbat, atât în sectorul 
românesc, cât şi în cel german. Totuşi în orice operaţie 
militară este un neprevăzut. Dacă acest neprevăzut nu ne va 
înşela, atunci nu avem de ce să ne temem. 

În ceea ce priveşte situaţia celor rămaşi în teritoriile 
ocupate, după informaţiile pe care le avem de la acei care au 
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preferat să fie împuşcaţi, străbătând linia frontului pentru a 
veni la noi, decât să rămână la ruşi, rezultă că ororile ruşilor 
sunt de neînchipuit. 

Bisericile au fost preschimbate în closete publice, în 
grajduri şi magazii, intelectualii au fost deportaţi fără să se 
ştie unde, de asemenea, toţi oamenii valizi au fost ridicaţi şi 
duşi în interiorul Rusiei, fără să-şi poată salva nimic din avutul 
lor. Unul dintre aceşti nenorociţi, care a reuşit să scape din 
„raiul” bolşevic, a venit în braţe cu o fetiţă de 11 ani, pe care 
o siluiseră 6 ruşi, după ce pe mama ei, care încercase să scape 
de ei fugind pe fereastră, o împuşcaseră.  

Era foarte multă lume grăbită – spune dl. General 
Popescu – ca să încheie cât mai curând un armistiţiu, ca, 
astfel, să se ajungă la o pace cu Rusia. Guvernul nostru nu are, 
însă, nici o încredere în oamenii politici englezi. Noi am mai 
fost aliaţi cu ruşii în 1877, când, de asemenea, şi-au luat 
angajamente pe care nu le-au ţinut, pentru că ne-au răpit cele 
trei judeţe ale Basarabiei, precum şi în 1916-18, când ne 
aducem aminte, ce orori au făcut, ca aliaţi ai noştri în 
Moldova. 

Bombardamentele 
Ororile săvârşite de ruşi, s-au adăugat în ultima vreme 

ororilor aviatorilor anglo-americani. În acţiunea lor nu au fost 
alese obiectivele militare, ci au bombardat localităţi fără 
niciun obiectiv militar. Acolo unde nu au putut face rău cu 
bombe, au făcut cu mitralierele. La Piteşti – de ex. – când au 
bombardat era zi de târg. Văzând că toată lumea din târg se 
adăposteşte într-un zăvoi din apropiere nu au ezitat să tragă cu 
mitralierele în acel zăvoi, făcând în mai puţin de un minut 54 
de victime. La Bucureşti, la Turnu Sverin au fost aruncate 
bombe cu o frenezie sălbatică. 

Parte din aviatorii veniţi deasupra ţării noastre pentru 
a comite asemenea orori au fost doborâţi, unii dintre ei fiind 
prinşi în viaţă. Când un convoi dintre aceştia a fost dus pe str. 
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Cantacuzino în Ploieşti ca să vadă grozăviile comise, în loc să 
regrete cele săvârşite au început să strige ura şi să aplaude. 
Când însă, toţi aceştia au fost internaţi în Spitalul Militar din 
Bucureşti, ca să împărtăşească teroarea alături de populaţia 
noastră, la auzul alarmei au intrat sub paturi cu păturile în 
cap. 

Iată, dar, în ce constă eroismul lor. 
Elogiul adus aviaţiei 
Găsesc prilejul nimerit – a spus Dl. General Popescu – 

să aduc un omagiu tinerei noastre aviaţii, care, deşi cu aparate  
mult mai uşoare, a cauzat pagube atât de mari anglo-
americanilor. 

În continuare D-Sa arată că pierderea cea mai mare 
nu constă numai în avioane, ci mai ales în piloţi, pentru că 
dacă un avion poate fi construit într-un timp relativ scurt, 
pentru pregătirea unui pilot este nevoie de cel puţin un an şi 
jumătate. 

Aviaţia noastră are meritul de a fi capturat şi pe şeful 
serviciului de informaţii englez de pe frontul oriental, un lt. 
col. care astăzi este în stăpânirea noastră. 

Cum se comportă populaţia 
Populaţia care la început era foarte imprudentă, astăzi 

a devenit foarte prudentă. Primul bombardament al 
Bucureştilor s-a soldat cu 3.000 de morţi, iar ultimul asupra 
Ploieştiului, făcut cu sute de avioane, s-a soldat cu 4 victime, 
ceea ce înseamnă că populaţia ştie să ia acum măsurile 
necesare. 

Am fost întrebat – spune Dl. General Popescu – dacă 
este recomandabil să se folosească adăposturile. N-am putut 
da niciodată un răspuns la această întrebare, pentru că am 
văzut peste 40 de adăposturi distruse de bombe. În adăpostul 
de la manufactura de tutun Belvedere au murit 57 persoane. 
Într-un alt adăpost 9 oameni au stat îngropaţi de vii şase zile. 
Desigur că au fost şi adăposturi care au ferit pe ocupanţii lor. 
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La Ploieşti, din 110.000 locuitori nu au mai rămas 
neevacuaţi decât foarte puţini care şi aceştia dorm noaptea în 
afară de oraş. 

În ceea ce priveşte populaţia din Bucureşti ea este acum 
foarte resemnată şi ştie să se păzească în aşa fel, încât, după sute 
de bombe aruncate, nu se înregistrează decât 4-5 morţi. 

Starea economică a ţării 
Privitor la starea economică a ţării, nu pot să spun 

altceva decât că ea este cât se poate de bună.  
Avem depozite de grâne ca să ne ajungă cu mult după 

recolta nouă. În curând se va da libertatea vânzării cărnii, sau 
se va mări raţia, pentru că avem stocuri de vite suficiente, iar 
armata are nevoie de cât mai multă piele pentru încălţăminte. 
Zahăr de asemenea avem pentru destul timp.  

Lipsa benzinei de pe piaţă nu se datorează unei lipse 
reale a acestui combustibil, ci a greutăţilor mijloacelor de 
transport. Când transportul se va normaliza, această lipsă va fi 
complet remediată.  

Această stare bună sub raport economic se afirmă cu 
atât mai mult, cu cât în celelalte ţări din Europa există o foarte 
mare lipsă de alimente. La vecini raţia de pâine este de 100 
gr.; în Italia ocupată de americani este de 75 gr., iar în Grecia 
de 50 gr. În unele ţări se dă un ou de persoană pe săptămână, 
iar în altele un ou pe lună. Comparaţi D-voastră această 
situaţie economică din alte ţări cu situaţia de la noi care este o 
situaţie de belşug datorită conducerii înţelepte a d-lui Mareşal. 

Evacuările 
Stările excepţionale create de război au dus la 

evacuări. Desigur că nu este o plăcere să te evacuezi. Aceasta 
o ştim cu toţii, iar unii dintre noi o cunoaştem din proprie 
experienţă. Am mulţumirea însă – cu foarte rare excepţii – că 
populaţia rurală a primit cu mult suflet pe evacuaţi, mai ales 
oltenii şi muntenii, care în 1916-18, au fost şi ei refugiaţi în 
Moldova. 
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Guvernul a luat măsuri ca aceste evacuări să se facă în 
condiţii cât mai bune, organizând cantine, popote etc. Desigur că 
s-au găsit şi speculanţi. Cunosc cazuri, când pentru un pahar de 
smântână s-a luat 780 lei, pentru o pasăre 1000 lei, iar pentru o 
cameră chirie de 7-8000 lei lunar. Toţi speculanţii descoperiţi au 
fost adăpostiţi însă în mod gratuit la Tg. Jiu. Uneori însă şi 
evacuaţii au păcătuit. Într-un sat extrem de sărac cu casele 
acoperite cu paie umede s-au găsi doamne, care se plimbau 
îmbrăcate în pijama cu ţigara de jumătate de metru în gură. Am 
găsit de asemenea funcţionari care începuseră cheful de seară şi 
nu-l terminaseră până a doua zi la prânz. D. Mareşal când a 
auzit asemenea cazuri, le-a sancţionat foarte aspru. Din fericire, 
aceste cazuri au fost extrem de rare. 

Ordinea publică 
În ceea ce priveşte ordinea publică, putem spune că ea 

este desăvârşită în tot cuprinsul ţării, precum desăvârşită a 
fost tot timpul. 

Toţi oamenii şi-au văzut de treabă. Pe ici pe colo s-a 
descoperit câte un spion, care, însă, a ajuns în faţa plutonului 
de execuţie. 

V-am spus toate acestea – îşi încheie d. General 
Popescu, ministru de Interne, ca toate zvonurile fanteziste să 
fie reduse la justa lor valoare. 

Fixez aici toate acestea (din Dacia, 3 VI 1944, ca să 
vedem cum le verifică viitorul!). 

5 Iunie. Sfintele Rusalii au trecut cu bine. Am ţinut 
două predici despre cultul sfintei Inimi a lui Isus.  

Azi, a doua zi de Rusalii, ne-a vizitat iarăşi preotul D. 
Lungulescu de la Craiova, un moş simpatic, care ţine mult la 
mine. Ne-a povestit multe, din război şi din răscoala 
ţărănească.  

Ieri a fost ocupată Roma de către aliaţi. Fireşte, i se dă 
o mare importanţă. Să vedem ce va urma. Regele Victor Ema-
nuel a promis că abzice şi predă puterea Principelui de 
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Piemont, dar ce valoare va mai putea avea aceasta, dacă ţara o 
ia tot mai mult spre stânga? 

20 Iunie. De la ultimele însemnări, am avut momente 
de bucurie şi de emoţie. 

Bucurie ne-a cauzat venirea lui Pius, care a sosit joi, în 
8 crt., şi a stat până sâmbătă, în 17. Am petrecut câteva zile 
plăcute, duminică în 11 am fost cu Ungureştii la vie. Dar atât 
de uşor şi de repede a trecut vremea şi a trebuit să plece! A ple-
cat cu inimă grea, chiar în noaptea aceea se bombardase Timi-
şoara şi a venit trenul cu mare întârziere! 

Noi încă ne aşteptăm la ce urmează să vie! Am luat 
toate măsurile de precauţie, Pius ne-a făcut un nou adăpost, 
care azi, când să-l acoperim, fiind ploaie mare, s-a umplut de 
apă şi mă tem că se prăbuşeşte! Ce să facem? A pleca de acasă 
nu ne lasă inima, căci se poate prăpădi totul! Va fi ce va da 
Dumnezeu! 

De o săptămână, aliaţii au debarcat în Franţa, iar 
germanii au lansat noua armă Wu-Wa (Wunder-Waffe), 
anunţată de atâtea zile! Să vedem ce efect va avea! 

Ruşii atacă din greu în Finlanda. Vor să lichideze 
această ţară, cea mai democrată, abandonată de americani şi 
englezi în numele democraţiei! 

Luni, în 12 crt., am fost la Făget în cauza pădurii 
Episcopiei. Episcopul nostru a fost operat la al doilea ochi.  

Lulu a stat câteva zile în sanatoriu, din cauza unui 
furuncul. 

22 Iunie. Azi am fost cu Mili şi cu Nica la Timişoara. 
Am adus hainele lui Pius, iar Mili şi Nica au consultat ceva 
specialişti. De la Otto am primit câteva lucruri spre păstrare. 
Am văzut devastările cauzate acolo de bombardamentul cu 
bombe incendiare. 

Tot azi am început curăţirea şi căptuşirea cu scânduri a 
noului adăpost. Ne dă atât de lucru pe cât ne îngrijorează 
nesiguranţa viitorului.  
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Lucrurile de preţ le-am scos din safe şi le-am pus la un 
loc cu ale lui Otto. 

Războiul merge încet. Ruşii vor să lichideze mai întâi 
Finlanda. În Italia s-a format guvernul Bonomi1, care nici nu a 
depus jurământ de fideliate Casei de Savoia. Se spune că prin 
aceasta i-a indispus pe englezi. În guvern sunt şi comunişti. 

Despre noua armă germană, căreia i-ar urma altele, de 
exemplu aceea care va opri avioanele în mers, se spune că ar fi 
un „bluff”, cum a fost tunul „dicke Bertha”2, submarinele, 
minele magnetice ş.a. 

În Italia aliaţii înaintează sistematic, dar în Franţa mai 
încet. Totuşi invazia nu a fost oprită şi se pare că portul 
Cherbourg va cădea nu peste mult. 

25 Iunie. Ieri am luat parte ca reprezentant al Epis-
copului – care a fost dus la conferinţa episcopească convocată 
de Nunţiu la Timişul de Sus – la conferinţa administrativă de la 
Timişoara, ţinută sub preşedinţia domnului prim-ministru 
Mihai Antonescu. Acolo am stat într-un rând cu cei 3 episcopi 
şi cu P.S. Pacha. Acesta, venit de la Timişul de Sus, mi-a 
povestit unele din cele discutate acolo. S-a cerut şi dreptul de a 
tria liturghia şi de a o face după-masă. În cauza diferitelor date 
– mai ales inventar – ce se cer de la Minister, s-a hotărât să nu 
se dea nimic, decât ce prevede Concordatul. Adică rămânem 
cum am fost, nimeni nu are curajul să facă o acţiune mai 
energică. 

28 Iunie. Azi a fost iarăşi bombardat Bucureştiul din 
greu. Lulu ne-a telefonat pentru a ne linişti că e bine. Har 
Domnului! 

                                                 
1 Ivanoe Bonomi (1873 – 1951), om politic, membru al Partidului Socialist 
Italian, a fost ministru în mai multe guverne din perioada interbelică. 
Devenit lider al mişcării antifasciste, după ce forţele aliate au ocupat Roma 
în anul 1944 a devenit prim-ministru şi în ianuarie 1945 a anulat Dictatul de 
la Viena. 
2 „Bertha cea grasă” (germ.) (n.trad.) 
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7 Iulie. Duminică am fost la Ohaba să găsesc o cameră 
pentru Mili şi Nica. Trebuie să facem ceva, suntem prea 
aproape de gară.  

Experienţa de la Timişoara – ca şi din alte locuri – arată 
că adăposturile nu sunt sigure. E mai bine în pivniţe. Otto îmi 
scria că ei umblă în trei părţi de dormit. Din cauza ploilor iarăşi 
s-a adunat apă în adăposturile noastre, făcute cu atâta 
cheltuială. De azi începând vom merge în pivniţă. Sperăm că 
nu vor da cu bombe atât de grele încât să pătrundă şi acolo. 
Doamne fi cu noi! 

1 August. Iarăşi a trecut multă vreme de când nu am 
mai introdus nimic aicea! 

După o călătorie făcută la Timişoara, văzând acolo 
efectele celui de-al doilea bombardament, Mili s-a hotărât 
definitiv să ne evacuăm la Ohaba. Am făcut formele necesare 
prin Prefectura de Severin, la Prefectura Timiş-Torontal, 
obţinând bon de evacuare. Am dispersat mobila în 3 locuri la 
Lugoj: la preotul Breban, dulapul mare de cărţi cu divanul şi 
masa de scris; la preotul Craşovan un dulap din camera mică şi 
pianul; la preotul Sabău mobila din sufragerie, 2 dulapuri, 4 
fotolii, lăzi şi cufere. Restul a mers la Ohaba, mai lăsând şi la 
Lugoj două paturi şi o canapea, ceva mese, scaune, dulapuri şi 
mobila din grădină.  

Luni, în 17 Iulie, a plecat Mili cu servitoarea la Ohaba, 
eu cu Nica am rămas până miercuri, în 19 seara, când am mers 
şi noi. Acolo ne-am aşezat destul de bine, deşi e cam strâmt. 
Alimente se găsesc, în afară de carne, pe care o avem de la pui. 
Preţurile sunt ceva mai scumpe decât la Lugoj, în afară de 
lapte. 

Duminică, în 23 seara, eu am revenit cu Nica la Lugoj, 
unde am stat până miercuri în 26. Nica a răcit, a mers la Ohaba cu 
febră, care a mai scăzut, dar iarăşi s-a urcat. Vineri, în 28, Mili a 
avut o criză de colicistită, încât nu mai ştiam ce să facem cu ea. 
Am culcat-o noaptea în trăsură şi am mers la Sinersig la medic, 
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dar nu l-am aflat acasă. Totuşi, scuturatul trăsurii i-a făcut bine: a 
putut să doarmă. Sâmbătă dimineaţa am mers cu ea şi cu Nica la 
Timişoara, unde am fost la Dr. Metz, apoi numai cu Nica la Dr. 
Domide. Nica urmează să-şi scoată amigdalele, dar după ce îi va 
trece febra. Deocamdată are febră 39°.  

Eu am revenit ieri, în 31, la Lugoj, unde am mai 
consultat pe Dr. Iamandi în cauza lui Nica. Suntem foarte 
îngrijoraţi de Lulu, a fost bombardat Bucureştiul, lovind în plin 
Banca Naţională. Acum aştept legătura, să vorbim la telefon. 

La Timişoara ne-a spus Domide că Dr. Mocuţa, colegul 
lui Pius, e în concediu. Între timp a avut loc atentatul asupra lui 
Hitler. Nu l-au nimerit, au urmat măsuri drastice şi mobilizare 
totală în Germania. Dar cercul se strânge tot mai mult. Ruşii 
sunt la Prusia Orientală şi către Silezia. În Italia la Florenţa, în 
Normandia încă progresează, desigur încet, aliaţii. 

Senzaţia zilei o constituie plănuita vizită a lui Roosevelt şi 
Churchill la Papa. Arhiepiscopul de New York, Spelman, omul 
lui Roosevelt, a fost primit într-o audienţă de 4 ore la Papa. Dacă 
preşedintele S.U.A. şi cel al guvernului englez merg la Papa, ăsta 
nu e un lucru mic. Întâlnind în tren pe Jakabfy, acesta îmi spunea 
că aliaţii vor să-l facă pe Papa mijlocitor al păcii, vor să facă un 
aranjament pe baza principiilor din „Quadragesimo anno” şi un 
centru la Viena, care să domine canoniceşte statele mici din 
Europa cu preponderenţa unei Germanii catolice compuse din 
Austria şi Bavaria, sub jugul economic anglo-american (şi 
monedă comună). 

3 August. Turcia a rupt ieri relaţiile cu Germania! 
Barem de nu ar rupe şi cu noi. Episcopul spune că ar fi auzit o 
emisiune italiană, care spunea că românii ar fi cerut la Ankara 
ca să nu rupă relaţiile cu noi. Dar oare lăsa-vor englezii? 

Ieri am primit primul exemplar din Omiletică! Se 
prezintă foarte bine. Acum se tipăreşte şi Catehismul pentru 
clasa a IV-a. Azi am terminat articolele despre şcolile 
confesionale, cerute de gazeta Ardealul. 
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De-ar da Dumnezeu ca Lici să poată rămâne mai 
departe în Turcia! Lucrează aşa de frumos, chiar acum am 
primit trei lucrări de-ale lui! 

Zilele acestea, vorbind cu d-l Grigorie Popescu, secretar 
general la Econ[omia] Naţ[ională], îmi spunea că pentru a ne 
prezenta uniţi în faţa conferinţei de Pace, Maniu va prezida un 
guvern de uniune naţională. Moscova nu prea are oameni la 
noi, pe Groza nici ea nu-l ia în serios!1 

14 August. Fac naveta între Ohaba şi Lugoj! 
Joi, în 10 crt., am fost de la Ohaba, la moşia episco-

pului, care a trimis trăsura după noi şi ne-a găzduit peste zi, iar 
seara am revenit tot cu trăsura lui. Din 8 e oaspetele nostru 
Maria Gherghel.  

De câte ori vin la Lugoj e noaptea alarmă. Astă noapte 
spun că s-ar fi aruncat rachete luminoase din gara Lugoj, când 
erau avioanele deasupra noastră! 

Eram îngrijoraţi de Lulu, căci iarăşi a fost bombardat 
Bucureştiul. Azi căutând să vorbesc cu el, mi-a spus un coleg 
de-al lui că e în oraş cu Pius, care vine la Timişoara! Har Dom-
nului! Pius ne scrisese că nu au de lucru, ci sculptează la o 
troiţă; apoi ne-a scris că iarăşi au de lucru cu răniţi. Asta ar 
arăta că au reînceput luptele.  

- Aici am întrerupt din cauza alarmei de noapte. -   
După alarmă am fost chemat la telefon de Lulu şi Pius 

la orele 23.40. Pius spunea că vine în concediu. Eu i-am spus 
că am cumpărat 63 m pânză pentru halaturi, cu 75.600 lei. 

15 August. Azi am luat masa la episcopul, cu profe-
sorul universitar Camil Negrea. Radio a anunţat o nouă debar-
care în Franţa, nu a spus locul, dar spune că a reuşit bine, într-o 
oră au isprăvit-o. Pe frontul rusesc merge mai greu înaintarea. 

Avem alarmă în fiecare noapte. S-a mutat aici ceva 
şcoală de aviaţie, cu apărare antiaeriană. Acum toată lumea e 
convinsă că Lugojul nu va scăpa de bombardare. 
                                                 
1 La acest punct autorul jurnalului se înşela. 
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Au şi fost ieri nişte ofiţeri cu un comisar de poliţie să ne 
ocupe 3 camere în apartamentul principal şi 2 în casa din curte! 

23 August. În 16 a sosit Pius la Lugoj, în 17 la Ohaba. 
A venit cu unelte pentru dăltuit (a făcut deja o troiţă la Iaşi şi 
mai face una), dar nu ştiu ce se va alege de ele. Între timp ruşii 
au început atacurile şi au ocupat Iaşii. Cine ştie unde îşi găseşte 
Pius ambulanţă şi dacă nu trebuie să plece înainte de a-i expira 
concediul? Duminică, în 20,  a fost cu Nica la Buziaş, luni s-au 
reîntors. Eu am mai fost vineri la Lugoj, să văd ce e cu 
încartiruirea ofiţerilor. Nu am dat de ei. 

Luni, în 21 seara, am sosit iarăşi, dar aud că aviaţia a 
plecat pe front. 

Duminică a fost nuntă la curtea episcopească. Epis-
copul şi-a cununat un nepot. În legătură cu cheful de astă 
noapte, cineva, care stă la Internat cu ferestrele spre reşe-
dinţă, îmi spune lucruri slabe, văzute în curte. Seara, la orele 
23, s-a citit la Radio proclamaţia Regelui, cu acceptarea 
armistiţiului şi formarea guvernului de Uniune-Naţională din 
reprezentanţii partidelor: naţional-liberal, naţional-ţărănesc, 
comunist şi social democrat. Urmează încetarea dictaturii, 
desfiinţarea lagărelor, amnistie generală. Vom lupta mai 
departe împotriva ungurilor. 

Ce va fi de noi? Nu pot vedea. De culte nu s-a mai po-
menit la lista noului guvern, este numai un ministru al Edu-
caţiei Naţionale. Depinde de cum vor şti să acţioneze în viitor 
şi unii şi alţii! Petru Groza nu e nicăieri. Desigur, o să urmeze o 
formaţie mai pronunţată. Principalul e că Pius a scăpat de 
război! E bine şi aceea, că aproape toţi miniştri sunt militari! 

28 August. Aseară am sosit cu Pius de la Ohaba, ca să 
vedem ce mai e nou în ţară. Sunt lupte cu nemţii. Trenurile nu 
merg decât până la Topleţ, nu umblă nici pe linia Arad – Teiuş. 
Aud că în Basarabia luptă şi generalul Dumitrescu alături de 
nemţi. Horia Sima vorbeşte la Radio Dunărea, agitând contra 
regimului şi spunând că Regele ar fi fugit din ţară. Fruntaşii 
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germanilor sunt internaţi. Se iau radiourile de la nemţi şi 
unguri. Ruşii ne ocupă ţara, văzând că şi dintre români sunt 
care luptă cu nemţii.  

Gazetele de la Bucureşti nu vin de trei zile. Se spune că 
Maniu şi Dinu Brătianu, chiar însuşi guvernul Uniunii Naţio-
nale Democrate, ar fi dat câte un apel liniştitor către ţară. Lon-
dra spune că de la Stalingrad încoace nu au primit nemţii aşa 
lovitură ca acum! 

Ungurii cu nemţii ar fi atacat la Turda, la Curtici şi la Bra-
şov. În tot locul au fost respinşi. Nemţii au bombardat Vinga, au 
încercat şi la Timişoara. Când am început a scrie aceste rânduri,  
s-a dat alarma. Se poate ca din răzbunare nemţii să ne atace cu 
ungurii, aducându-şi forţele din Iugoslavia; vom avea de suferit 
încă vreo câteva săptămâni, până ce tăvălugul rusesc şi mersul 
războiului din Franţa şi din Balcani va pune capăt la toate. 

La 1 Septembrie ar trebui să vină Lulu în concediu. 
Nu văd posibilitatea călătoriei. Har Domnului că Pius a fost 
acasă în aceste zile istorice. Ar fi ajuns şi el prizonier. 
Acum va trebui să se reîntoarcă la compania sanitară în Ro-
manaţi, dacă va putea călători. Noi deocamdată nu ne mu-
tăm de la Ohaba. 

3 Septembrie. Ieri dimineaţă a plecat Pius. Cine ştie 
unde va mai ajunge? Bunul Dumnezeu să-l ocrotească! 

Gazetele arată că la Bucureşti ruşii au fost primiţi cu 
flori. Au trecut pe acolo şi trei divizii motorizate, compuse din 
voluntari români. Astă-dimineaţă am auzit că ruşii de la Seve-
rin au trecut în Serbia. Pe de altă parte aud că sunt dificultăţi cu 
ruşii. Astă-noapte a venit o telegramă să nu mai circule nici o 
maşină, nici cea a prefectului. E vorba că ar pune ruşii mâna pe 
ele. Se zvoneşte că ruşii o să ne ia toate alimentele şi ne vor 
cere un milion de muncitori şi 400.000 intelectuali. Alţii spun 
că azi ar fi ajuns ruşii la Caransebeş şi mâine sunt aşteptaţi aici. 
De fapt, a venit ordin să li se dea alimente contra bonuri scrise 
ruseşte şi româneşte.  
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Comuniştii s-au pus pe lucru. Scot o gazetă cotidiană, 
fiţuica lui Dublea1 numită Gazeta Poporului. E aici Con-
stantinescu-Iaşi, care era închis în închisoarea de aici. Aş dori 
să vorbesc cu el, deoarece Groza îmi spunea că el va răspunde 
de problema cultelor în viitorul guvern comunist. 

Sunt îngrijorat de Lulu. Aud că la ultimele bombardări 
au murit peste 20.000 de oameni la Bucureşti. 

4 Septembrie. Azi am avut instalarea noului canonic I. 
Vezoc2. Băiat bun, dar prea tânăr pentru asemenea slujbă. Cei 
mai bătrâni nu au primit, aşa că în mod fatal s-a ajuns la 
combinaţia cu el.  

5 Septembrie. Nu ştiu nimic de Lulu. B.N.R. din Timi-
şoara a primit ştirea că cei din Bucureşti nu au păţit nimic, au 
stat 36 de ore în adăposturi. „Dar situaţia nu e prea splendidă”. 

Avem prefect nou: pe domnul Candrea, un om de al 
nostru, de la Blaj.  

Azi a fost la noi preotul Mihu, şi-a adus fata la Şcoala 
Normală.  

Se spune că o coloană de ruşi şi români a ocupat 
Baraolt şi a luat-o spre Odorhei. 

7 Septembrie. Aseară ne-a chemat Lulu la telefon. E 
bine, a fost avansat ca ajutorul şefului, ajutorul de până azi 
ajungând şef, iar acesta secretar general.  

Tot felul de versiuni se aud despre ruşi: că îi dezbracă 
pe oameni, că le atacă pe femei etc. Lulu ne-a pus în vedere să 
aducem mobila de la Ohaba până se mai poate. Apoi să mă duc 
la el la Bucureşti, dar îmbrăcat civil. 

                                                 
1 Eugeniu Dublea, profesor de desen, pictor. A editat în calitate de proprie-
tar şi redactor publicaţia „Gazeta Poporului” ( Organ al spiritualităţii româ-
neşti din Banat şi Ardeal), apărută la Lugoj  între 10. 08. 1944 – 27. 04. 
1945. 
2 Iosif Vezoc ( – 1986), canonic în dieceza de Lugoj, arestat în 1948, în 
acelaşi timp cu episcopul Diecezei şi cu autorul jurnalului. 
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11 Septembrie. Ieri am fost la Timişoara, la şedinţa 
Comitetului de direcţie al Agru-lui. Pe Otto nu l-am găsit 
acasă. În Timişoara s-a răspândit vestea că a fost ocupat Clujul, 
vicarul Raţiu a publicat-o şi în biserică, producând mare emo-
ţie! Dar nu se confirmă. Pe drum mi-a povestit cineva de mi-
tralierea trenului de către nemţi la Copşa mică, lucru confirmat 
şi de Grigore Popescu, venit cu acelaşi tren. Se spunea şi de 
ofensiva pornită de ai noştri la Târnăveni. Borza spunea că 
ruşii ar fi venit cu 2.000  tancuri, încât se întindeau de la Blaj la 
Alba Iulia pe 40 km. 

Aseară, sosind acasă, am găsit familia plecată la Ohaba. 
Ne-am înţeles ca eu să aduc azi mobila acasă din oraş, iar 
mâine merg să aducem ceva de la Ohaba. Durere, nici cărăuşul 
cu care m-am înţeles să vină pentru azi nu a venit, nici cel cu 
care am stabilit pentru mâine. Se vede  că s-au speriat şi ei.  

Prefectura a telefonat la Episcopie, să ţină gata pentru 
arborat drapelele naţiunilor aliate! 

De dimineaţă s-a auzit că nemţii ar fi pe la Voiteni-
Jebel. Plecarea trenurilor din Lugoj s-a anulat. A venit aici şi 
inspecţia de mişcare din Timişoara. E vorba de nemţii trecuţi 
din Iugoslavia pe la Baziaş cu 400 de tancuri. 

Către orele 12 vine la mine doamna Manciu, îngrozită: 
ce ne facem? Vin nemţii dinspre Timişoara şi ruşii din jos şi se 
vor bate aici. Doi funcţionari de la Ministerul Armatei, în-
cartiruiţi la ea, împachetează, i-au spus şi ei să plece dacă are 
unde. Eu îi spun că nu cred să o ia nemţii încoace, despre ruşi 
am auzit că ar fi la Topleţ. De ei nu trebuie să ne temem. Am 
auzit ieri că ruşii nu au făcut altceva,decât ce face orice armată, 
chiar şi la manevre.  

Până stăteam de vorbă cu doamna Manciu, vine mama 
doamnei Balász, desfigurată, fugind, fără să spună ceva. Iese 
pe poartă cu fiică-sa, cu ceva boarfe în mână. Mi se spune că 
poliţia a dat ordin ca toată lumea să se retragă în locuinţe şi 
porţile să fie încuiate! 
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În asemenea condiţii, nu ştiu ce o mai fi cu noi. Voiam 
să mă duc de astă-seară la Ohaba, dar n-am cu ce. Să vedem ce 
o mai fi… 

Despre ruşii care au trecut la Severin în Serbia aud că 
au fost aruncaţi înapoi, fiind puţini la număr! Şi gazetele 
noastre îi duceau deja aproape de Niş… 

Astă-seară primesc ştirea că la Timişoara germanii au 
fost învinşi: s-au făcut 8.000 de prizonieri şi multă pradă de 
război. Dacă e aşa, e semn că ei nu mai luptă. Au sosit la Lugoj 
primii reprezentanţi ai armatei roşii: o avangardă motorizată cu 
un tanc micuţ. Au fost primiţi oficial şi duşi cu alai la sediul 
comunist. Oraşul a fost pavoazat cu steagurile naţiunilor aliate. 
Episcopia a fost şi ea invitată să le arboreze, dar nu le are încă. 
Panica de azi se datorează în bună parte nemţilor şi evreilor. 
Mulţi au venit aici de la Timişoara.  

12 Septembrie. Azi am adus mobila de la Ohaba. Pe a 
lui Nica am adus-o în Lugoj în 22 Aprilie, într-o atmosferă de 
primăvară şi totuşi atât de îngrijoraţi. Am readus-o acum, într-o 
atmosferă de toamnă, tot îngrijoraţi de viitor. Când să ajungem 
acasă, înainte de spital, a sunat alarma şi am stat pe loc un ceas. 
Am văzut avioane germane mitraliind, nu ştiam ce, curând a 
venit trenul de Ilia până în faţa spitalului şi a adus 2 răniţi. A 
fost mitraliat acest tren, după ce s-a mitraliat Caransebeşul.  

Ruşii au luat-o spre Timişoara. Aud că ieri în Timişoara 
s-a răsculat populaţia germană. De aceea azi au fost deţinuţi 
mulţi din ei.  

Citesc că s-a desfiinţat Ministerul Propagandei. Oare 
mai rămâne Lici în Turcia? E de mirare cum Universul laudă 
această măsură, susţinând că nu mai avem nevoie de 
propagandă, când chiar Universul a publicat vorbele spuse de 
Tardieu: că propaganda face cât o armată şi costă mai puţin! E 
interesantă metamorfoza presei noastre. 

Dacia de la Timişoara, care era atât de ataşată 
Mareşalului şi regimului lui, azi e plină de articole prin care ni 
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se face simpatică viaţa din Rusia. La fel Universul, care nu ştie 
decât să înjure trecutul şi să laude ce detesta până acum. Nu 
mai vorbim de Curentul, la care nu mai e Pamfil Şeicaru pentru 
că l-a vândut cu 800 milioane şi a plecat în străinătate. 

Ruşii aud că ne-au luat marina şi până la Bucureşti ne 
consideră de capturaţi. Pe când va ajunge armistiţiul la 
semnare, va fi toată ţara ocupată. Se pare că toţi membrii 
fostului guvern au fost prinşi şi duşi în Rusia! 

13 Septembrie. Azi am adus acasă şi mobila din oraş. 
Iarăşi au venit nişte avioane şi au mitraliat Lugojul, dar nu au 
fost victime omeneşti decât 5 răniţi, între care 2 ruşi. 

Ziarele publică că la Moscova s-a deschis un institut 
teologic pentru creşterea clerului ortodox. Ce bun e Domnul! 

Un soldat rus a fost găsit mort. La „Pompele funebre”, 
când au ales sicriul, li s-a oferit şi crucea: au refuzat-o. Au fost 
întrebaţi dacă trebuie avizată biserica sau preotul şi au răspuns 
că nu: fac ei înmormântarea. Nici nu au lăsat să fie dus în 
cimitirul creştinilor, ci i-au făcut o groapă acolo unde a murit, 
lângă fabrica „Muschong”. 

Ulterior aflu că la 11 Septembrie, la Timişoara, s-a 
mişcat şi populaţia germană. Ea ar fi dat o mână de ajutor 
„eliberatorilor”, doar au fost înarmaţi din vreme. Despre 
acestea au fost informaţi evreii şi de aceea 1.500 de evrei au 
fugit la Lugoj. Şi azi sunt străzile pline de ei! Iată pentru ce nu 
l-am găsit pe Roth acasă.  

Noul nostru prefect, mi se pare, nu-şi poate ocupa 
postul din cauză că a funcţionat în Basarabia. Iar fostul prefect, 
Generalul Popescu-Corbu, aud că a făcut ravagii în Transnistria 
şi, prin urmare, a avut de ce fugi! 

14 Septembrie. Azi am avut patru alarme. Au fost 
bombardate cazarma regimentului 42 şi alte edificii. Pe lângă 
refugiaţii din Timişoara, avem refugiaţii din Arad, oraş care 
ieri a fost ocupat de trupele germane şi maghiare. Şi Oraviţa e 
ocupată de germani. 
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Azi s-au aflat condiţiile armistiţiului cu Rusia. Sunt 
grele, dar să vedem cum vor fi aplicate. Ardealul nu ni s-a asi-
gurat întreg, numai partea mai mare. Poate e vorba de un 
schimb de populaţie cu ungurii, poate ruşii vor să ia Maramu-
reşul, poate să dea Banatul sârbilor.  

15 Septembrie. Azi am avut nu mai puţin de patru 
alarme şi atacuri aeriene. Au venit la noi în cartier domnul 
Liviu Maior şi inginerul Vasilescu, ambii de la un birou al 
ministerului de război aşezat alături de noi.  

16 Septembrie. Şi azi am avut multe alarme şi atacuri. 
Între refugiaţii din Timişoara sunt aici familiile Borza (la 
episcopul) şi Augustin Maior. Suntem îngrijoraţi de Pius. A 
plecat la Romanaţi, dar colegul lui, Mocuţa, sosit ieri, spune că 
nu a ajuns acolo. Ce a putut face? 

17 Septembrie. De ieri începând, Lugojul e ca o casă 
de nebuni. Pe străzile principale sunt sute şi mii de refugiaţi, iar 
soldaţii ruşi circulă pe jos, dar şi cu camioanele, pe tunuri, cu 
motociclete. Se dedau la acte neaşteptate: rechiziţionează caii 
de pe drum, intră prin case şi iau mai ales ceasuri, dar şi bani, 
alimente, fructe din grădină.  

Iar noi aproape ceas de ceas suntem bombardaţi, dar 
mai ales mitraliaţi. În acest moment a fost bombardată pentru 
prima dată gara din Lugoj.  

18 Septembrie. Azi soseşte Universul cu data de 15. 
Tot aşa vine după trei zile. În el o „punere la punct” a naţional-
ţărăniştilor şi a liberalilor faţă de afirmaţia ministrului social-
democrat Titel Petrescu, că acele două partide ar fi „burgheze”. 
Ambele puneri la punct sunt remarcabile: 

«În legătură cu declaraţiile făcute presei străine de d. 
ministru C. Titel Petrescu1, în numele partidului social demo-

                                                 
1 Constantin Titel Petrescu (1888 – 1957), avocat şi om politic, preşedintele 
Partidului Social-Democrat din România. După fuziunea cu Partidul 
Comunist a întemeiat Partidul Social-Democrat Independent. Arestat în 
1948, a fost întemniţat la Jilava şi Sighet. 
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crat, declaraţii publicate în numărul nostru de Luni, Dreptatea, 
oficiosul partidului naţional ţărănesc, publică următoarele: 

„Am citit cu surprindere în declaraţiile d-lui ministru de 
Stat Titel Petrescu afirmaţia că partidele ‘naţional-liberal’ şi 
‘naţional-ţărănesc’ ar fi partide burgheze.  

În ceea ce ne priveşte socotim că un partid de mase 
care adună sufragiile ţărăneşti cu ale muncitorimii de la oraşe 
nu este un partid burghez. Naţional-ţărănismul a fost de la înce-
putul său până astăzi o mişcare protestatară de ridicare a ţără-
nimii şi muncitorimii, o mişcare de eliberare a proletariatului 
industrial şi agricol de sub robia capitalismului exploatator. 

Partidul condus de d. Iuliu Maniu, secundat de d-nii Ion 
Mihalache şi doctor N. Lupu, rămâne mai departe partidul lar-
gilor revendicări populare, partid democrat şi partid de stânga, 
aşa cum l-au definit luptele din trecut, aşa cum îl doresc 
aspiraţiile româneşti de astăzi”. 

Pe de altă parte, „Viitorul”, oficiosul partidului naţio-
nal-liberal, în editorialul semnat de directorul său d. Mihail 
Fărcăşanu1, scrie, între altele: 

„Desigur, epitetul de ‘burghez’ care s-a dat partidului 
nostru, deşi după cum am arătat nu corespunde structurii liberale, 
nu poate decât să ne facă onoare. Burghezia română a avut şi are 
un rol prea covârşitor în creaţiunea statului nostru pentru ca 
apărarea ei să nu constituie o misiune politică de prima mână. 

Partidul liberal era mândru că are sprijinul unei mari 
părţi din burghezie. 

‘Burghez’ însă acest partid nu este decât în sensul spiri-
tual al iubirii de ordine, de standard civilizat de viaţă, de muncă 
intensă, de creaţiune de valori economice şi spirituale. 

                                                 
1 Mihail Fărcăşan (1907 – 1987), jurist, publicist, correspondent de război 
pe frontul din răsărit, membru al P.N.L., preşedinte al organizaţiei liberale 
de tineret, director al oficiosului P.N.L. “Viitorul” după reapariţia sa în 
1944. În 1946 a fugit din ţară. A fost director la postul de radio „ Europa 
Liberă” 
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Este posibil totuşi ca nomenclatura aceasta de clasă, ca-
re încearcă să fie dată grupărilor noastre politice, să fie o încer-
care de a repartiza pe clase partidele democrate din România.  

O asemenea tentativă ar însemna însă sfârşitul demo-
craţiei româneşti, deoarece democraţia trăieşte din armonia şi 
echilibrul claselor, nu din ura şi antagonismul lor. Spiritul în-
cercărilor de asemenea natură dezvăluie însă anumite reziduuri 
antidemocratice ascunse sub marele etalaj democratic al pre-
zentului nostru politic”.» 

20 Septembrie. Ieri am fost bombardaţi mai de mai 
multe ori. Au fost lovite vreo 12 case şi omorâte 8 persoane. 
Azi numai o dată au aruncat câteva bombe în gară. Dacă aşa 
merge, se poate întâmpla să ne atingă casa şi să ne prăpădească 
tot ce avem. Mă îngrozesc de acest gând! 

Azi am auzit că s-a instalat Gepeu în Lugoj. Asta m-a 
înspăimântat, deşi unii mă asigură că nu se va ocupa de civili. Eu 
nu aş avea ce mă teme, fiindcă nu m-am expus la nici o direcţie 
odioasă, dacă am fost goghist, am fost ca să reprezint Biserica, 
faţă de ravagiile ortodoxe, dar în politică nu am avut niciun rol. 

Ieri a plecat de la noi V. Besu cu fiul, refugiaţi de la 
Comloş, unde au pătruns nemţii. Aceştia – se spune – ar fi 
trecut de la Bozovici la Iablaniţa, iar la Oraviţa s-ar fi instalat 
un prefect legionar! Alaltăieri am avut la masă familia Maior 
din Timişoara, refugiaţi din calea nemţilor. Azi s-a bătut toba 
că timişorenii vor să meargă înapoi. Vom scăpa de evrei, dar, 
deşi nemţii au fost îndepărtaţi de oraş, războiul în Banat nu s-a 
sfârşit! Mai ales că Ardealul continuă să fie ocupat. 

În schimb, se anunţă că au fost ocupate Clujul şi Târgu 
Mureş. 

23 Septembrie. E a treia zi că nu primim  ziarele de la 
Bucureşti. Telefonul şi telegraful nu funcţionează: aud că au fost 
tăiate. (Pentru armată este fir propriu). Poliţia, care vorbea prin 
emisiune, a încetat cu această practică. Totul se face prin curieri, 
aşa se trimit şi telegramele pe care poşta continuă să le primească.  
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Alarmele sunt mai rare, în ultimele 2 zile nu am mai 
fost bombardaţi. Au mai dat în gară, nu departe de noi, rănind 
pe 2 soldaţi, pe unul mortal. E grea încă situaţia cu nemţii în 
Banat. Ungurii ar fi ocupat Beiuşul, ajungând până la Vaşcani.  

Lucrez la Liturgică, dar aşa de greu mă pot concentra. 
Mai ales că nu mi-am scos încă din pivniţă toată biblioteca şi, 
pe de altă parte, mă frământă grijile de viitor! 

25 Septembrie. Azi a fost puternic bombardat 
aerodromul de la Lugoj.  

În fine, am avut mare bucurie de a primi o telegramă de 
la Pius, prin care ne anunţă că e la Racoviţa-Romanaţi. I-am 
răspuns imediat, i-am scris şi lui Lulu prin domnul inginer V. 
Cota, care acum s-a mutat la Bucureşti.  

27 Septembrie. Azi avem ştiri mai bune de la luptele 
cu nemţii. Au plecat din Lugoj şi Timiş evreii cei mai rezervaţi. 
De pe frontul unguresc, tot aşa, ştiri bune. La inspecţia C.F.R. 
ar fi venit o telegramă, în care se cer 100 impiegaţi pentru 
Oradea, Satu mare, Sighet etc.  

Alaltăieri seara a început să plouă, sunt ploile de 
toamnă. Bine că avem lemne, să ne mai vedem aprovizionaţi cu 
făină şi grăsime!  

Ruşii dezertori fac ravagii enorme, mai ales la sate. 
Tufescu, revenit astă-noapte de la domeniul episcopesc, spune 
că zilnic îi atacă bande alcătuite din dezertori. Sosit în gară şi 
mergând spre casă, a fost buzunărit de o bandă de patru inşi 
înarmaţi. Au fost prinşi de garda de la gară şi şi-a reprimit 
lucrurile. Ofiţerul rus şi-a cerut scuze, spunând că aceştia sunt 
puşcăriaşi care fac de ruşine armata rusă. 

De la pădurea episcopească ne scrie administratorul că 
românii şi ruşii au luat patru vagoane de lemne, cărate în gară.  

1 Octombrie. De câteva zile nu mai suntem bombardaţi de 
nemţi, poate şi din cauza vremii ploioase. Totuşi, ieri şi astă-noapte, 
s-au auzit bubuituri la Lugoj, probabil de la Gătaia-Jamu mare ori 
de la Reşiţa. Zilele acestea au mers multe trenuri într-acolo.  
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Ziarele aduc o ştire neaşteptată: cu data de azi s-a oprit 
circulaţia rublelor şi a leilor ruseşti! Asta, contra prevederii 
condiţiilor de armistiţiu, e un mare câştig pentru Ţară! Nu ştiu, 
cum o să explic. Ulterior aflu, că B.N.R. dă în schimbul lor leii 
Comandamentului rusesc.  

În politica internă sunt lupte. E vorba de o platformă, 
de un program minimal ce s-ar face pentru ca să poată lua fiinţă 
un guvern de lucru din sânul blocului. Pătrăşcanu1 a publicat 
programul partidului comunist: admite proprietatea agrară până 
la 60 ha, dar nu ştim la mijloacele de producţie industrială până 
unde merge cu etatizarea. Partidul lui Maniu spune că în 
curând îşi va publica programul, pe care-l are gata şi e situat la 
extrema stângă în ordinea burgheză. Asta înseamnă, aproape 
sigur, despărţirea Bisericii de Stat, deşi episcopul nu o crede, 
spunând că colaboratorii lui Maniu, ca bunăoară Ghiţă Pop şi 
alţii, nu sunt capabili de aşa ceva! Liberalii spun că în curând 
îşi vor publica şi ei programul! 

Constat că a început tulburarea spiritelor: Pătrăşcanu a 
atacat pe ministrul Justiţiei că nu a făcut destul de radical proiectul 
de lege pentru „epurarea” funcţionarilor. O gazetă comunistă i-a 
atacat pe Mihalache şi pe Dr. Lupu. În toiul discuţiilor, Maniu s-a 
prezentat la Rege. Se discută lărgirea blocului ca să colaboreze şi 
grupurile lui Tătărăscu, Ralea şi Groza. Maniu şi liberalii sunt 
contra lui Tătărăscu, fiindcă el ar fi sprijinit dictatura fostului 
Rege Carol II. Dar cu Vaida pentru ce s-a împăcat Maniu, doar şi 
acesta a fost omul Regelui şi a spart partidul? 

Comuniştii au şi o formaţiune nedeclarată: Apărarea 
Patriotică. În asta îndeamnă lumea să intre.  

Naţional-ţărăniştii au cumpărat Curentul cu toată 
averea lui şi i-au dat 800 milioane lui Pamfil Şeicaru, care a 

                                                 
1 Lucreţiu Pătrăşcanu (1900 – 1954), jurist, economist, filozof marxist, om 
politic, membru în conducerea Partidului Comunist Român, ministru în 
guvernul Constantin Sănătescu. Calitatea de intelectual i-a atras antipatia 
comuniştilor şi în anul 1948 a fost arestat, condamnat la moarte şi executat. 
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plecat în străinătate. În locul Curentului apare Curierul, având 
ca director pe Augustin Popa de la Unirea. Să vedem ce va 
face pentru Biserică. E cam sectar, cum văd şi din felul cum 
urmăreşte răzbunarea foştilor legionari! 

3 Octombrie. Aseară şi toată noaptea au trecut multe 
tancuri pe aici. Se cutremura tot oraşul.  

Azi trebuie că s-a ales ceva la Bucureşti cu criza de 
guvern. Pare că va veni la cârmă Ştirbei cu liberalii şi cu 
fracţiunea ţărănistă (Mihalache), de la Maniu, în acest caz 
Maniu cu socialiştii şi cu comuniştii trec în opoziţie. 
Dezrobirea va continua până ce va sosi soluţia fatală. Atunci se 
va adeveri că Maniu a mâncat ţara! 

Câte ne mai aşteaptă, Doamne! 
Constat că de o vreme încoace nu mai suntem 

bombardaţi, poate şi din cauza ploilor! 
Ce regretabil că ţara noastră nu s-a îngrijit de 

alimentarea armatei ruse, căreia trebuie să-i recunoaştem 
eliberarea noastră. Aşa s-a aprovizionat ea pe la sate, cum a 
putut. Îmi spune cineva că şi pe Jiu au ajuns până la Uricani. 

Seminarul nostru a ajuns într-o stare lamentabilă. Azi 
aud că a fost rechiziţionată şi Mănăstirea Minoriţilor de aici. 

8 Octombrie. Azi dimineaţă, o neaşteptată surpriză: a 
sosit Pius. E desconcentrat! Har domnului! A fost pe la 
Bucureşti şi ne-a adus o scrisoare de la Lulu.  

Încolo nimic deosebit. Stăm ziua-noaptea cu poarta 
închisă, de frica vizitelor nedorite. Într-o zi au scuturat poarta, 
de era să iasă din ţâţâni. În vreo trei rânduri au intrat prin curtea 
din vecini. Am ras de pe calcanul casei reclama depozitului de 
bere a lui Trener de acum 15 ani! 

13 Octombrie. Astăzi a revenit de pe frontul din 
Ardeal – de la Floreşti, lângă Cluj – preotul V. Albu1. Spune că 
a pierit multă oaste românească, fiindcă ruşii nu ne ajută cu 

                                                 
1 Vasile Albu (1907-1959), preot greco-catolic în Dieceza Lugojului, arestat 
în 1949, eliberat în 1955. 



 539

artilerie şi tancuri. Iar mizeriile produse prin sate ar fi îngro-
zitoare. Chiar şi bisericile sunt profanate! La Cluj armata româ-
nă nu ar fi intrat în oraş. 

Tot el îmi vorbeşte de o anumită nemulţumire cu Ma-
niu, pentru situaţia actuală. Îmi place să cred că prietenul e mai 
mult jertfa propagandei hitleriste! 

15 Octombrie. Azi a fost o demonstraţie publică pentru 
reocuparea Clujului. Oratorii democratici s-au cam abătut de la 
subiect, cerând tot purificare şi guvern al Frontului Democratic. 
Ziarele sosite azi arată că blocul democratic, constituit la 23 
August, s-a spart: social democraţii şi comuniştii au ieşit din 
guvern. Pius vede cam pesimist lucrurile. Se va pune mâna pe 
putere, chiar cu ajutorul aliaţilor de la noi. Nu ştiu cum o vor 
scoate la capăt şi cu aprovizionarea: ne cer mult de tot. 

Se spune că Ungaria ar fi capitulat. În acest caz, nu ne 
vor mai pieri oamenii cu luptele în Ungaria. 

22 Octombrie. Joi, în 18 crt., a plecat Pius la postul 
său din Timişoara.  

În zilele de 18-21 a fost aici preotul Mihu din Galaţi, cu 
fetiţa la Şcoala Normală, unde a dat examen de primire. Edificiul 
şcolii a fost deţinut de ruşi, acum se pune în ordine. Pe icoanele de 
la iconostas au fost bătute cartoane, ca să fie cruţate, iar în tinda 
capelei (oratorul de la intrare), s-a găsit un scaun de frizer.  

Cu Ardealul de Nord pare a fi bucluc. Au mers delegaţii 
Universităţii de la Sibiu să o preia şi ungurii nu o predau. Au spus 
că ei sunt acolo în baza unei convenţii, că ei sunt toţi membrii ai 
Partidului Comunist şi că au cerut nu ştiu unde autonomia 
Ardealului. Delegaţii ar fi recurs la armata sovietică şi ar fi rămas 
să mai aştepte. Frumoase perspective! Au rămas acolo şi 
funcţionarii de la Primărie şi Prefectură, declarându-se comunişti! 

În ţară tot fierbere în jurul plecării guvernului. Nu au 
demisionat cei doi miniştri de stânga; se cere plecarea între-
gului guvern şi alcătuirea unui guvern politic din Frontul De-
mocratic, în frunte cu Petru Groza. Acesta, se pare, nu vrea să 



 540

joace rolul lui Kerenski ori al lui Károly, aşa-mi scrie Otto. Na-
ţional-ţărăniştilor li s-a interzis adunarea în 15 crt., dar Frontul 
ţine demonstraţii în toată ţara. 

Ziarul Curierul, redactat de Augustin Popa şi atât de 
apreciat pentru curajul cu care scrie, nu a apărut azi, „din lipsă 
de hârtie”.  

28 Octombrie. Criza de guvern încă nu e soluţionată, 
dar se pare că tratativele au dus totuşi la un rezultat: vom avea 
un guvern sub prezidiul şefului de Stat Major, pesemne un 
guvern militar sau militarizat. 

Cu Ardealul începe să se facă lumină. S-a promulgat un 
decret-lege care spune că teritoriul Ardealului eliberat va fi ad-
ministrat de comandamentul militar, până ce înaltul comisar va 
institui autorităţile civile. Dar nu se spune, care comandament: 
cel român ori cel sovietic? Probabil ambele. Din Cluj, de fapt, 
au fost scoşi funcţionarii români trimişi de aici: este prefect, 
primar, chestor român, dar comunist, subprimar ungur, fost ofi-
ţer în armata maghiară, care - se zice - e atotputernic. În tot Ar-
dealul au rămas pe loc funcţionarii maghiari. Poliţia, jandarme-
ria noastră şi ceilalţi, plecaţi la Cluj, stau la Feleac şi la Turda. 

Secătuit de nemţi şi de unguri, Ardealul a fost apoi 
cercetat şi de cei ce au urmat. 

Joi, în 26 crt., era anunţată în toată ţara serbarea eli-
berării Ardealului. În ultimul moment, serbarea a fost contra-
mandată. Iarăşi o măsură neînţeleasă şi nedorită de noi.  

Azi în şedinţa capitulară am avut de suferit din partea 
colegului Ştefan Bălan, această figură sinistră, pentru a cărui 
canonicie atâta m-am luptat şi în ale cărui aplicări atât de mult 
m-am înşelat. Nu mă mir că părintele Albu i-a strigat în faţă 
„mizerabil”, iar doamna Ionaş l-a ameninţat cu bătaia. 

Spre onoarea sa, gazeta Vestul este singura care menţionea-
ză că partidul comunist  din motive de tactică nu a pus direct ches-
tiunea despărţirii Bisericii de Stat, ci a pus-o prin Societatea Scriito-
rilor Români, ca mai târziu să o pună şi comuniştii. Or, cum arată 
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Vestul, S. S. R. poate să înţeleagă mai bine decât oricine rolul ce l-a 
avut Biserica în conservarea elementului românesc. E adevărat ce 
spune, că „stâlpii pe care se sprijină Biserica ortodoxă sunt foarte 
şubrezi, iar conducători de ieri şi de azi, prin desele lor greşeli, în-
depărtează tot mai mult credincioşii”. Dar epurarea ce se impune nu 
trebuie legată prea mult de moment. După câţiva ani de zile, după 
ce Statul va fi pus la încercări pe care nici măcar nu le bănuim, 
poate se va bucura şi S.S.R. că punctul susţinut nu s-a realizat. 

30 Octombrie. Azi am citit în ziare răspunsul dat de 
ierarhii ortodocşi din Ardeal la mesajul lui Alexei, mitropolitul 
Leningradului. Se putea să nu răspundă separat ei, care au făcut şi 
faimoasa misiune în Transnistria?! Ei întotdeauna sunt la apel: în 
partidele politice, la dictatura lui Carol II, la legionari, la Antones-
cu şi acum.  Lor nu li se înfundă niciodată, până nu li se va înfun-
da definitiv. Vorbesc de frăţietatea în credinţă, de lupta trecutului, 
de recunoştinţa pentru ajutoarele date... Dar mai în vară, când a 
fost conferinţa ministerială la Timişoara cu Mihai Antonescu, 
cuvântarea în numele Bisericii a ţinut-o episcopul Andrei 
Magheru şi a spus: „Duceţi-i domnului Mareşal cuvântul nostru, 
că bine a făcut ce a făcut...(era vorba de campania din Rusia!). 

Tot azi citesc în Avântul din Petroşani, apărut tardiv, apelul 
dat de comandamentul Armatei Roşii către populaţia din România. 
E foarte frumos. Pe lângă declaraţiile politice făcute de Molotov că 
nu se vor atinge de integritatea ţării şi de orânduielile noastre, mai 
spune că „proprietatea privată a cetăţenilor nu va fi atinsă, că stă 
sub paza autorităţilor militare sovietice. Îndeamnă toată lumea să 
rămână la locul său şi să-şi vadă de treabă. Clerul şi credincioşii pot 
să-şi oficieze în mod nestingherit slujbele lor religioase”. 

31 Octombrie. Chiar vorbeam aseară înainte de 
culcare: ce bine e că acum ne putem culca liniştiţi, fără teamă 
de bombardare... Nici n-am adormit bine şi ne-a trezit alarma, 
care a durat o oră. Azi am aflat că a fost bombardată Timişoara 
de nemţi. Au dat în centru, lovind spitalele, cafeneaua „Palace” 
şi catedrala ortodoxă! Cine ştie ce ne mai aşteaptă? 
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1 Noiembrie. Azi a fost pe la mine colonelul Hidu, 
primarul oraşului, tot în chestia nepotului. Mi-a povestit multe 
lucruri interesante, din luptele lui. Spune, între altele, că s-a 
anunţat o comisie interaliată, pentru a cărei aprovizionare au şi 
primit 1 milion lei. Dar a aflat că această comisie, care acum 
lucrează la Oraviţa, e compusă numai din ruşi şi inventariază 
averile nemţilor, care au făcut parte din SS. Aceste averi vot fi 
confiscate şi vor forma proprietatea Statului Sovietic! 

5 Noiembrie. Aseară a sosit Pius de la Timişoara. Stă 
până dimineaţă. Alaltăieri a fost la noi Sfercoci, a plecat ieri 
dimineaţă, când a sosit Mihu, care stă până poimâine. 

Tot aseară a anunţat la Radio constituirea noului guvern. 
Vicepreşedinte e Petru Groza. Să vedem ce vor putea face. 

9 Noiembrie. Toate gazetele au publicat adresa comanda-
mentului rusesc către guvernul român prin care vicepreşedintele 
comisiei aliate pentru controlul executării armistiţiului îşi exprimă 
nemulţumirea, acuzând guvernul român de lipsă de bunăvoinţă la 
executarea clauzelor, cum sunt: internarea fasciştilor şi restituirea 
bunurilor răpite din Rusia. În legătură cu aceasta, Graiul Nou, 
organul comandamentului sovietic din România, publică un arti-
col prin care atrage atenţia că România nu poate fi numai be-
neficiara prevederilor favorabile, cum e recuperarea Ardealului, ci 
toate prevederile trebuie executate în bloc. Iată pentru ce întârzie 
retrocedarea Ardealului. Ce frumoase perspective pentru viitor! 

Şi pentru Lugoj perspectivele sunt frumoase: se fac 
spitale pentru 4-5.000 de răniţi ruşi. Toate şcolile sunt eva-
cuate. La Budapesta se spune că vor fi lupte ca la Varşovia. 

19 Noiembrie. Zilele trecute îmi spunea colegul Iona-
şiu să-mi cer şi eu pensionarea. El şi-a cerut-o pentru 1 Ianua-
rie, deşi ar avea dreptul să stea până în Mai. L-a informat un 
evreu că noi preoţii nu vom mai primi salar, dar dreptul câştigat 
de pensionar rămâne. I-am răspuns: dacă rămâne dreptul 
câştigat la pensie, vom putea face uz de el şi atunci când ni se 
vor sista salariile. 
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Într-adevăr, nu ştiu ce va fi cu noi, e ceva în aer, dar 
pare că nu va fi niciun rău sub actualul guvern, în care avem un 
ministru distinct al Cultelor. Dar pare că şi zilele acestui gu-
vern sunt numărate. La prima şedinţă a Consiliului de miniştri 
a spus-o preşedintele Sănătescu: unii îi profeţesc această durată 
scurtă. De fapt, comuniştii îl atacă deja! 

Mai dureroasă e chestiunea cu Ardealul. Au fost trimişi 
acasă şi funcţionarii, care reuşiseră să-şi ocupe posturile. Groza a 
făcut declaraţii la Timişoara, spunând că Ardealul e al nostru, dar 
Rusia nu ar putea admite că după teroarea hitleristă-horthystă să 
se inaugureze teroarea românească. Voluntarii din garda Iuliu 
Maniu ar fi făcut excese într-o comună! Comuniştii noştri merg 
aşa de departe cu bunăvoinţa faţă de unguri, încât Ana Pauker 
într-un discurs a şi dublat numărul lor în Ardeal, spunând că sunt 
2 milioane jumătate! Orice aş fi crezut, dar ca să favorizeze 
comuniştii români pe unguri contra românilor nu aş fi crezut-o!  

Azi după-amiază, mergând la vecernie, veneau pe stra-
dă doi băieţi  de 13-14 ani, (probabil ucenici), spunând: „Pe 
popi îi omorâm noi, comuniştii!” Le-am zâmbit când au  trecut 
pe lângă mine, iar cel ce vocifera s-a întors către mine şi a 
strigat: „Ce-i?”  Nu i-am mai dat nici o atenţie! Probabil venea 
de la şedinţa tineretului comunist, unde aud asemenea vorbe, 
scăpate, desigur, din gura unor elemente fără răspundere! 

Ministrul Pătrăşcanu a vorbit aspru la Curtea de Casaţie 
şi la Baroul Ilfov. Se prevede o mare epurare între magistraţi. 
Şi noi, la Episcopie, am format o comisie, dar episcopul nostru 
a comunicat Ministerului că nu înţelege să ia măsuri decât pe 
bază de procedură canonică! 

Barem de nu ar ajunge şi copiii noştri să sufere nevinovaţi! 
Comisia care se ocupă de salariile muncitorilor şi funcţio-

narilor particulari a fixat nişte salarii oribile: un muncitor care a 
avut în 1940 50 lei pe oră, va avea 458 pe oră, adică pe o zi cu 10 
ore, 4.580, iar pe lună peste 100.000 lei. Un funcţionar care în 
1940 a avut lunar 20.000 lei va avea 158.000 lei. Asta duce la rui-



 544

narea tuturor întreprinderilor şi la imposibilitatea de a mai lucra 
ceva (de ex. în branşa tipografică, unde şi aşa preţurile în 1940 
erau mari!). Iar nouă, funcţionarilor publici, ni se pune în vedere o 
urcare între 7.500-16.000 lei, aşa ca cel mai mic salar să fie 
22.000. Eu probabil voi avea 42 - 43.000, mai puţin decât cel mai 
ieftin muncitor! 

A fost la Bucureşti domnul Vâşinski, vice-comisar la 
Externe. Se spune că Groza a tratat mult cu el, sunt curios dacă 
a putut aranja ceva. La ceaiul de la Externe, răspunzând la toas-
tul domnului Vişoianu, a închinat pentru executarea armistiţiu-
lui şi pentru noul guvern democratic.  

Ieri a fost la Timişoara, cu participarea episcopului nos-
tru, o consfătuire prezidată de Sever Bocu, în chestiunea unei 
Universităţi a Banatului. Se va muta aici Universitatea din Cer-
năuţi, adăugându-i-se şi o facultate de medicină. Să vedem ce 
noroc va avea Pius! 

Un moment îmbucurător: am primit ştire că cei de la 
Corbu sunt acasă! Au trecut prin multe, dar au scăpat. Să mai 
aflăm ceva despre Camil.  

Azi a apărut primul meu articol în Drapelul1. Voi mai 
trata chestiunea universitară.  

22 Noiembrie. Mare mizerie cu comunicaţiile! Trenu-
rile nu pleacă şi nu sosesc zile întregi. Iar când sosesc şi pleacă 
nimeni nu mai încape în ele. Altădată transporturile de trupe nu 
produceau atâtea mizerii! 

24 Noiembrie. Ieri a fost la mine preotul Madan din 
Simeria, care mi-a povestit cum a fost bombardată Simeria de 
şapte ori şi ce ravagii s-au făcut. Mi-a spus că ruşii ar fi mărtu-
risit că s-au înşelat crezând că vin aici să ne salveze când noi 
stăm mai bine decât ei şi că nu vor admite să mai dăinuiască 
nici la ei stările de până acum. Muncitorimea nu e nici 20% co-
munistă, dar e supusă acţiunii agenţilor comunişti. Groza ar fi 

                                                 
1 Este vorba de noul ziar „Drapelul”, avându-l ca editor şi director pe 
compozitorul Filaret Barbu. A apărut în perioada 29.10.1944 – 12.08.1945. 
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spus luni la Deva că pe 1 Decembrie vom reprimi Ardealul, dar 
numai jumătate vor fi funcţionari români.  

Drapelul publică „Evocările” mele.  
Azi a fost la mine tânărul Gligor, cancelist la Episcopie, 

fost concentrat. În timpul din urmă, trecând pe la Bucureşti a 
aflat că vice-comisarul sovietic Vâşinski ar fi cerut ataşarea 
României la URSS. Refuzat, ar fi pretins îndepărtarea Regelui 
şi a lui Maniu.  

Pe Maniu sunt foarte supăraţi că nu înţelege bolşevi-
zarea ţării sub democraţie. Tot aşa nu-l pot vedea în ochi pe 
Augustin Popa. Ziarul Curierul a fost suspendat din cauza unui 
articol, „Vrem lămuriri”, în legătură cu evacuarea autorităţilor 
române din Ardeal. 

Aud că Radio Moscova atacă pe Maniu şi pe Brătianu 
că sabotează democratizarea ţării şi ameninţă că Armata Roşie 
nu va admite aceasta în apropierea frontului. 

Lulu ne-a trimis o scrisoare foarte drăguţă. Expediată 
express la 10 Noiembrie, a sosit în 21.  

Marţi 21 am cumpărat un porc la târg, pe ochi, cu 
33.500. A fost netto cam 110 kg., tânăr şi gras.  

Iată o mostră din ziare, din anul 1942: 
«În lupta pentru Stalingrad 
Obiectivul stabilit de germani a fost atins 
Berlin, 8 (Rador) – Cercurile militare din Berlin socotesc 

că lupta pentru Stalingrad s-a modificat în sensul că, obiectivul 
stabilit, adică cucerirea centrului oraşului şi străpungerea până la 
Volga, fiind atins, numai este nevoie să se ia cu asalt restul 
oraşului cu unităţi de infanterie şi de geniu, ci este suficient, după 
cum se întâmplă actualmente, de a distruge oraşul sistematic prin 
tunuri grele şi super-grele, care au fost aduse la faţa locului.  

În aceste condiţii este indiferent, acum când obiectivul 
propriu zis poate fi considerat ca atins, de a şti – se spune aici – 
când va sosi clipa în care până şi ultima insulă de rezistenţă 
organizată în marile întreprinderi industriale va fi nimicită. 
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Iniţiativa în faza finală a luptei pentru Stalingrad este, 
aşa după cum o scot îndeosebi în relief aceleaşi cercuri, în 
întregime în mâna comandamentului german.  

În legătură cu aceasta se insistă şi asupra faptului, ca 
pretutindeni de altfel pe frontul de răsărit, unde sunt pe cale să 
efectueze rectificări locale de o anumită amploare, germanii 
sunt cei care au iniţiativa operaţiilor. 

Comunicatele înaltului comandament al forţelor armate 
germane din ultimele zile semnalează operaţiuni ofensive ger-
mane pe cale de a realiza câştiguri teritoriale.  

Operaţiile au devenit posibile, se declară în cercuri mili-
tare din Berlin, deoarece bolşevicii au fost lăsaţi să-şi sleiască for-
ţele pentru ca apoi germanii să treacă la un contraatac metodic.» 

Iată cum se poate minţi ca şi tu să o crezi, nu numai 
lumea căreia îi vorbeşti! 

26 Noiembrie. La o scrisoare, prin Dr. N. Proşteanu, 
Otto îmi răspunde să nu-mi cer pensionarea; să nu mă înscriu 
în niciun partid; că e un lucru ca şi aranjat ca Pius să fie numit 
la Facultatea de Medicină din Timişoara.  

Azi au apărut iarăşi două articole ale mele în Drapelul: 
„Politica minoritară” şi „Evocări II”. 

Radio Moscova ar fi dat un avertisment soldaţilor ruşi 
să nu se lase orbiţi de ce văd la Bucureşti şi în alte ţări. Ar fi o 
confirmare a ceea ce se spune că mulţi dintre ei au rămas sur-
prinşi de ceea ce văd în ţările burgheze. 

28 Noiembrie. După o lungă absenţă, azi a revenit 
domnul plutonier major Săceanu, care e încartiruit la noi. Şi-a 
adus şi soţia. Au plecat joi din Piatra Olt şi au sosit la Lugoj, 
astăzi, marţi. Aşa umblă acum trenurile de la noi. Le iau înainte 
trenurile militare, care sunt multe. Şi ceea ce e mai grav, de aici 
de la Lugoj o iau la Ilia spre Arad, fiindcă pe la Timişoara nu 
pot trece, podul de la Aradul Nou fiind bombardat. 

Se face un spital militar rusesc pentru 2.800 de răniţi, în 
scopul căruia au fost rechiziţionate edificiile şcolare. Liceele şi 
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Şcoala normală şi-au deschis cursurile pe unde au putut. Acum 
e vorba să ne ia şi Internatul.  

Am scos un număr special din Misionarul cu un apel la 
toate parohiile  unite, din cauză că Blajul nu a voit să publice Ziua 
Misionară. La Lugoj, unde s-a publicat, rezultatul e frumos.  

5 Decembrie. E tot mai mult întuneric în jurul nostru! 
Iarăşi a demisionat guvernul. Cauza: incidente sângeroase la 
Bucureşti, provocate de (cine ştie ce) hitlerişti! Totul merge 
după reţeta cunoscută. Cu asemenea incidente a fost trântit şi 
guvernul Goga, care nici nu merita altceva! 

Partidele istorice, în special cel naţional-ţărănesc, sunt 
atacate din greu, ca sabotând armistiţiul şi democratizarea ţării. 
Radio Moscova pare să fi anunţat că Armata Roşie nu va tolera 
mult timp această situaţie, în apropierea frontului. În Grecia şi 
Belgia e revoluţie, în Italia a căzut guvernul, iar Anglia a dat să 
se înţeleagă că ţările eliberate nu sunt cobeligerante, ci teatru 
de operaţii şi aliaţii nu vor tolera ca anumite tulburări să 
pericliteze interesele războiului! 

În schimb, la noi, tulburătorii sunt în voia lor. Săracul Ma-
niu, a ajuns să fie pus alături de Hitler. Aşa păţeşte, cine nu ştie 
niciodată ce vrea! Momentan Groza vrea să acapareze situaţia, cu 
„Frontul plugarilor”. Combinaţia e simplă: dacă pune stăpânire pe 
ţărănime, are majoritatea ţării şi face un stat ţărănesc – o idee 
foarte frumos dezvoltată de Mihalache . În chestiunea biseri-
cească, plugarii sunt binevoitori. Mie mi-a promis Groza că, dacă 
vine la putere, face un nou Concordat şi unirea bisericilor.  

S-a făcut şi aici la Lugoj, cu mişcarea de stradă, schim-
barea Primarului şi Prefectului. Bine că au ajuns tot oamenii 
noştri: domnul Bireescu şi domnul Proşteanu. 

A venit la Lugoj un căpitan rus, Vlad Frunză, pentru a 
controla executarea armistiţiului. Îmi spune primarul că vor-
beşte bine româneşte şi îşi face cruce. Dar redactorul Drape-
lului îmi spune că l-a luat aspru, cerându-i să scrie despre Rusia 
şi favorabil despre armata rusă. 
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S-a oprit circulaţia trenurilor, afară de două perechi de 
trenuri pe liniile principale, la săptămână. Pe cele secundare, nici 
unul! Mâine e Sf. Nicolae, nu va putea veni Pius. Vreme ploioasă, 
nu pot oamenii semăna nimic. Duminică am fost la Ohaba, am 
adus cartofi şi făină. Pe câmp, am văzut puţine holde arate.  

Lui Oniga i s-a scris de la Săucel, că a venit acolo Ca-
mil de la Odorhei. Nu i s-a întâmplat nimic nici lui, nici fa-
miliei. Har Domnului! Nu avem nădejdea, să-l putem vedea de 
Crăciun pe Lulu la Lugoj.  

9 Decembrie. A trecut sf. Nicolae cu bine. Am avut 
mai multe vizite decât oricând. Între alţii: noul prefect Proştea-
nu şi primar Bireescu, ambii desemnaţi de „popor”. Fireşte, şi 
episcopul. Pius mi-a vorbit la telefon de la Timişoara. Nu putea 
veni, atât din cauza trenurilor, care nu circulă decât de 2 ori la 
săptămână, cât şi din cauza ocupaţiilor: medicii primari de la 
ambele secţii sunt concentraţi şi el îi suplineşte. Lulu mi-a tele-
grafiat de la Bucureşti, de la Lici nimic! 

S-a refăcut guvernul: e tot cu membrii vechi, în afară de 
premier, care e Generalul Rădescu1. Prima lui manifestaţie a fost 
un discurs adresat reprezentanţilor presei, admirabil. Numai 
discursul lui Churchill îl întrece: acesta s-a declarat cu privire la 
stările din Grecia, unde englezii au suprimat revoluţia, ca şi în 
Belgia. Şi în Italia se reface guvernul Bonomi. Spune Churchill că 
popoarele au dreptul să-şi hotărască forma de guvernământ, dar 
doar atunci când va fi linişte. Democraţia înseamnă drepturi 
pentru toţi, nu numai pentru unii. Polonezii şi-au format la Londra 
un guvern, pe care Răsăritul nu-l vede cu ochi buni. Nemţii 
calomniază Moscova că ar încerca să facă din România patru 
republici autonome, în cadrele U.R.S.S.-ului: Moldovenească, cu 
reşedinţa la Chişinău până la Carpaţi şi Milcov; Valahă, cu 

                                                 
1 Nicolae Rădescu ( 1874 – 1953), militar de carieră, membru al Partidului 
Poporului condus de mareşalul Averescu, prim-ministru al României în 
perioada 6 decembrie 1944 – 28 februarie 1945. În 1946 a plecat clandestin 
din România şi s-a stabilit în America. 
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reşedinţa la Bucureşti; Dobrogea şi Ardealul. Banatul ar trece la 
Tito, iar Maramureşul la Ucraina! E o calomnie, fiindcă Rusia a 
declarat că nu se atinge de integritatea României. 

18 Decembrie. Zilele acestea a fost evacuată pe strada 
noastră casa Milutinovici şi predată ruşilor. Cu această ocazia 
lumea s-a alarmat, de frică ca nu cumva să fie evacuată întreaga 
stradă. Noi avem emoţii din cauză că soldaţii care cantonează în 
vecini, la gară, mai trec peste gard. Unul a voit să ne ia radioul. 
Au legat electrica de conducta de la casa din curte. 

Se apropie Crăciunul, dar e sigur că Lulu nu va veni, 
poate nici Pius.  

Războiul merge anevoie şi se spune că soldaţii noştri 
luptă cu multe greutăţi. S-a spus la Radio că funcţionarii numiţi 
pentru Ardeal să fie gata de plecare. Când o vom vedea şi pe asta? 

Curentul a publicat o scrisoare a guvernului maghiar 
către Universitatea din Cluj, din care reiese că ea a rămas aici 
cu misiunea de a continua rezistenţa maghiară.  

24 Decembrie. E seara de ajun. Dr. Bolchiş mi-a spus 
ieri că astăzi înainte de masă vine Pius cu o maşină ocazională 
de la Timişoara. Nu a venit. Pe cât ne-am bucurat, pe atât de 
mare ne este durerea. Stăm singuri, cu Nica şi cu Mili. Cu Lulu 
am vorbit alaltăieri seara la telefon, e bine.  

De o vreme încoace nu mai ascultăm radio. Azi îmi 
spune episcopul că Londra ar fi spus, că „Ungaria eliberată” 
are deja un parlament la Debreţin, cu 262 membrii. Stau cu 
bază democrată, dar cu asigurarea dreptului de proprietate.  

Citesc foarte interesante lucruri în monografia lui Bour 
despre „S. Ioan Hrisostom şi vremea lui”. Între altele: ce mare in-
convenient sunt, după părerea sfântului, averile pentru Biserică.  

26 Decembrie. În ultimul moment, în seara de Ajun, a 
sosit Pius. Astfel am avut sărbători destul de plăcute totuşi. Cu 
Lulu am vorbit la telefon în ziua primă, seara, după ce în 
noaptea precedentă în zadar am primit legătură, nu am putut 
vorbi, căci nu se auzea la Bucureşti răspunsul meu. 
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Ieri am participat la consacrarea bisericii ortodoxe din 
localitate, săvârşită de episcopul Veniamin1 al Caransebeşului, 
a fost şi o masă în cerc restrâns la Prefectură. Nicio 
împărtăşanie la biserică! 

„Ungaria eliberată” şi-a construit un guvern propriu la 
Debreţin.  

28 Decembrie. Azi dimineaţă, la orele 4, a plecat Pius. 
Spunea şi el: cine ştie când mai vine pe la Lugoj? Dumnezeu 
să-l ocrotească. La Timişoara stă bine, e căutat de lumea bună. 
I s-a cerut concursul la Apărarea Patriotică.  

De la Lici am primit aseară o telegramă de Anul Nou! 
Aseară, soldaţii sovietici au împuşcat un evreu, în 

colţul cel mai frecventat, vis-à-vis de „Dacia”. Doi domni, care 
ieşeau de la „Bristol”, au fost bătuţi în cap. Tot seara pe la 7.  

A îngheţat de-a binelea, dar încă nu ninge. 
Ministrul Comunicaţiilor, împreună cu directorul gene-

ral C.F.R., au plecat la Moscova, să aranjeze chestiunea comu-
nicaţiilor. Cum e acum, nu mai merge deloc. Mai nou, pe liniile 
principale nu avem decât câte două trenuri la săptămână şi nu 
pot călători decât militarii şi funcţionarii cu misiune specială. 
În fiecare tren între Lugoj şi Bucureşti mor câte 4-5 inşi: de în-
gheţ, decapitaţi pe acoperişurile vagoanelor ori aruncaţi jos din 
vagoane, după ce au fost jefuiţi de necunoscuţi! 

31 Decembrie. Încheiem anul 1944 mulţumind lui 
Dumnezeu că a trecut aşa cum a trecut.  

Intrăm în Noul An cu multă îngrijorare, totuşi sperăm 
că Domnul ne va ajuta. Comisia internaţională, care a fost în 
Moldova, a adus ştiri destul de liniştitoare. În Grecia englezii 
fac ordine, deşi pe tema aceasta pare a fi o mică tensiune între 
aliaţi. Împotriva lui Churchill ar fi fost trei atentate la Atena. 

Am petrecut Revelionul acasă, numai noi de noi.  
 

                                                 
1 Veniamin Nistor (1886 – 1963), arhimandrit, la data consemnării  episcop 
al Caransebeşului (1936 -1950). 
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Anul 1945 

 
 
5 Ianuarie. Am trecut peste Anul Nou fără momente 

deosebite. Spargerea de către nemţi a frontului din Apus a dat 
ocazie acestora şi sateliţilor lor să-şi arate iarăşi lăudăroşenia. În 
discursul de Anul Nou Hitler s-ar fi lăudat că în două luni schim-
bă situaţia. Aşa se lăuda şi la Stalingrad faţă de invazia americană! 

În Grecia s-a format regenţă şi lucrurile par a merge spre 
normalizare. La Belgrad se zice că comuniştii sârbi ar fi împuşcat 
pe arhiepiscopul Iosipovici, pe motiv că ar fi făcut parte din 
Coloana 5-a germană. Radio Moscova l-ar fi atacat pe Papa că ar 
fi un vechi prieten al fasciştilor.  

Ieri şi azi au trecut pe aici trenuri cu nemţii din Bacica, ce 
se duceau în Rusia. Se spune că erau într-o stare îngrozitoare.  

Aici la noi jafurile se ţin lanţ. Nu ştiu unde vom mai 
ajunge. Suntem mereu îngrijoraţi. Vai de cine trebuie să călăto-
rească! Călătorii sunt jefuiţi şi aruncaţi jos din trenuri. 

La Budapesta luptele continuă întruna şi merg greu.  
9 Ianuarie. Ofensiva germană din Apus şi rezistenţa la 

Budapesta au aruncat mult înapoi victoria finală! Iar până atunci 
noi trebuie să suferim încă şi mai mult decât până acum! Şi care 
va fi recompensa?  Adevărat, America  sau Londra spuneau într-o 
seară că suntem a 4-a între naţiunile beligerante, dar, în acelaşi 
timp, Dunărea comenta un articol apărut într-un ziar englez, care 
era de părere că Ardealul nu se poate da ungurilor, fiind românii 
majoritatea, dar nu se poate da nici României, fiindcă românii 
ardeleni nu ar fi fost mulţumiţi de administraţia de la Bucureşti, ci 
trebuie să se facă un Ardeal autonom! Dar asta e teza ungurească 
în toate vremurile când văd că terenul le scapă de sub picioare! 

Zilele acestea s-a răspândit ştirea că Maniu ar fi murit. A 
fost şi în ziare că e grav bolnav la Sibiu. Se vorbeşte că ar fi fost 
otrăvit. Nu-mi fac iluzii asupra sfârşitului ce-l va avea acest  
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Gandhi al românilor, dar azi ar fi o mare nenorocire orice atentat 
la viaţa lui.  

Despre fostul Mareşal Antonescu îmi povestea cineva că 
ar fi auzit de la un ofiţer rus că ar fi fost dus la Odessa şi purtat pe 
străzi în oprobiul poporului; din această cauză ar fi înnebunit şi 
aşa ar fi murit la Kremlin. 

Cu siguranţa la noi o ducem tot mai prost. Omoruri aproa-
pe în fiecare noapte. Mai nou s-a bătut toba ca nimeni să nu mai 
umble seara după 6 pe stradă, că nu i se garantează viaţa! I-am 
întrebat pe cei de la Primărie pentru ce nu se formează gărzi 
cetăţeneşti. Mi s-a spus că nu se admit formaţiuni paramilitare. 

De câteva zile am început să studiez limba rusă. Nu ar 
fi greu, dacă nu ar fi alfabetul chirilic, arză-l focul! 

Azi ne-a telefonat Pius o ştire tristă: a primit o telegra-
mă prin care e iarăşi concentrat! 

17 Ianuarie. Suntem în continuare agitaţi. De o săptă-
mână mi-a telefonat Pius că a primit telegramă să meargă la Si-
biu la campania sanitară. Nu au trecut nici trei luni de când - cu 
atâta greutate - a fost desconcentrat şi acum trebuie să meargă 
iarăşi. Spunea că se vor face intervenţii fiindcă ar urma să 
rămână spitalul fără chirurgi, au şi răniţi acolo. 

Războiul începe să meargă mai mulţumitor. Deşi Pesta 
nu cade, în Apus aliaţii au stăvilit ofensiva germană, iar ruşii 
au început o contraofensivă şi în Polonia-Galiţia.  

Începând de alaltăieri, Lugojul e agitat pentru deportarea 
nemţilor. Se auzise că i-au adunat de pe la Timişoara, Sibiu şi 
Braşov; se ştia că acolo au dat ordin să se pregătească vagoane 
pentru ei; în fine, ieri noaptea a început adunarea lor. Când am 
mers dimineaţă la biserică, umblau patrulele, iar pe crâsnicul 
nostru şi pe doi preoţi i-au dus la comenduire. Mie mi-au dat pace. 
Din această cauză nu a mers episcopul la biserică nici ieri, nici 
azi, căci tot umblă să găsească pe cei pe care nu i-au găsit ieri. 
Preşedinţia a dat la radio un comunicat în care arată că s-au luat 
femeile între 16-30 ani şi bărbaţii între 18-45 ani. Sunt duşi pentru 
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lucrări necesare în legătură cu continuarea războiului. Când vor 
ajunge la destinaţie, li se vor putea trimite pachete de acasă. 

Ieri am redactat sentinţa în cauza protopopului Nireştean 
de la Blaj, care a apelat la forul apostolic. Mă mir cum de Frenţiu, 
episcop bătrân, după ce a păţit-o de atâtea ori, nu a învăţat mai 
mult respect pentru canoane! Îţi dă impresia – câştigată de mine 
de atâtea ori până acum! – că cei ce ajung la noi episcopi îşi închi-
puie că pot face orice!  

Prietenul Petean mi-a telefonat să dăm la Primărie toate 
cărţile antibolşevice. Am dat ce am găsit la mine, dar s-ar putea 
să fi şi uitat ceva; le voi distruge eu dacă le voi afla. N-am dat 
literatura antisemită şi antimasonică.  

Aseară s-a spus la radio că ministrul Gheorghiu-Dej a 
plecat de la Moscova şi că poporul român îi va fi recunoscător 
comisarului poporului pentru comunicaţii de la Moscova pen-
tru înţelegerea pe care a arătat-o faţă de problema comunicaţiei 
în România, de care depinde întreaga noastră viaţă economică! 
O să vedem dacă va fi aşa! O să vedem şi cum se va aranja 
chestiunea în Iugoslavia, unde Regele Petru a declarat că nu re-
cunoaşte înţelegerea Tito-Subaşici, pentru că nu vrea ca toată 
puterea să fie în mâna unui singur partid. A făcut această decla-
raţie fără ştirea guvernului englez. Ulterior a stat de vorbă cu 
ministrul de Externe englez şi a primit în audienţă pe Subaşici 
cu delegaţii lui Tito.  

În Polonia, comitetul de eliberare polonez s-a declarat 
guvern provizoriu şi a fost recunoscut de Moscova, dar Anglia 
şi America continuă să recunoască guvernul polon emigrat la 
Londra. Tot atâtea antiteze şi enigme ale viitorului! 

La noi au fost zilele acestea tot felul de ştiri alarmante: 
că Regele ar fi prizonier la Palat etc. Dar în 15 crt. el a luat par-
te la inaugurarea noului an universitar! Cert e că Maniu s-a re-
tras la Sibiu mai mult din motive diplomatice! 

19 Ianuarie. Zilele acestea am avut grave emoţii. A apărut 
în ziare următoarea ştire legată de ridicarea cetăţenilor germani: 
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„Din ordinul Comandamentului sovietic au fost ridicaţi şi vor fi 
trimişi la locuri de muncă toţi cetăţenii de origine etnică germană şi 
anume, bărbaţii între 16 – 45 de ani, şi femeile între 18 – 30 ani, cu 
excepţia femeilor gravide sau care au născut maximum acum un 
an. Prin aceasta se dezmint orice alte zvonuri tendenţioase”. 

Alaltăieri noaptea au început să-i ridice pe germani, atât în 
oraşul nostru, cât şi în sate, în lungi convoaie de căruţe şi camioa-
ne. Lumea a fost adunată de pe câmpuri şi de prin sălaşe; în oraş 
au fost controlate în noaptea următoare casele particulare. Au fost 
instalaţi mai întâi la Şcoala Normală, apoi îmbarcaţi în trenuri cu 
vagoane special amenajate. Am văzut scene sfâşietoare, dar am 
înţeles că acelaşi lucru l-au făcut şi nemţii în Rusia. 

Alaltăieri seara am avut bucuria de a primi un soldat 
trimis de Pius de la Timişoara să-i ducă efectele militare, fiind 
mobilizat pe loc. Har Domnului! 

Tot alaltăseară a venit de la Timişoara Rudolf Egon 
Roth, fiul lui Otto, cu soţia. 

20 Ianuarie. Azi dimineaţă episcopul Veniamin al Ca-
ransebeşului a telefonat episcopului nostru, spunându-i că are 
gata un memoriu în cauza aşezării la Lugoj a unei facultăţi de 
la Universitatea din Timişoara. Episcopul nostru ne-a chemat la 
şedinţă şi am hotărât să trimitem şi noi la ministru un memoriu 
pe care eu numaidecât l-am şi făcut. Tot azi dimineaţă, venind 
protopopul Suciu de la Bucureşti, spune că se contemplează în-
fiinţarea unei Facultăţi de Teologie Catolică în cadrul Univer-
sităţii din Timişoara. Nu cumva asta ar ajunge la Lugoj! 

Deportarea nemţilor s-a oprit, trenurile au rămas pe linie. 
S-ar duce tratative cu Hitler ca el să lase acasă pe ruşii trimişi de 
el în Germania. Ce bine ar fi! Altcum ar suferi mult şi producţia 
ţării, industria şi agricultura! 

Războiul în Polonia a luat un mers mai pronunţat. Au 
căzut Varşovia şi Cracovia. Guvernul provizoriu polonez s-a şi 
mutat la Varşovia. Cred că cel de la Londra va fluiera a pagu-
bă. În Iugoslavia se va face regenţă.  
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23 Ianuarie. Ieri am avut o consfătuire a fruntaşilor 
lugojeni la Episcopie în chestiunea Universităţii de Vest. S-a 
hotărât să cerem Facultatea Veterinară şi de Drept. Prefectul 
spunea că a vorbit cu Bocu şi e de acord. Are şi promisiuni de 
sprijin material, din mai multe părţi. 

A fost publicat armistiţiul încheiat cu guvernul provizo-
riu ungar la Moscova. Toate bune, în special obligarea Ungari-
ei să-şi retragă armata şi autorităţile la frontiera de la Trianon. 
Dar despăgubiri pentru ce se dau numai Rusiei, Cehoslovaciei 
şi Iugoslaviei, nu şi României? 

Duminică am avut o serbare la Teatru, pentru comemo-
rarea lui Lenin. Totul a fost bine, în afară de prezidenţia doam-
nei Erna Klein. Pagubă că românii lasă altora locul lor pentru 
acţiunile româneşti. Nemţii noştri totuşi au fost duşi! 

Frontul oriental (Prusia, Silezia), merge admirabil. Nu ştiu 
de ce neamţul atacă la vest, când el ar trebui să se apere aici! 

Azi am citit discursul de Anul Nou al lui Maniu! Slabă 
inspiraţie, vorbărie izvorâtă din spirit demagogic. Piară ţara, 
numai partidul să rămână.  

24 Ianuarie. Azi dimineaţă la orele 4 au fost şi la noi 
poliţiştii cu un jandarm rus, să facă controlul casei.  

Dundi Roth ne-a telegrafiat de la Bucureşti că a ajuns cu 
bine.  

De ieri avem, de două ori pe săptămână, tren rapid la 
Bucureşti. Dar la călătorie, pe lângă toate celelalte, trebuie şi 
certificat de deparazitare! 

29 Ianuarie. În 25 crt. dimineaţa a plecat delegaţia ro-
mână în Turcia şi Lulu cu ea! Dar nouă nu ne-a comunicat ni-
mic, a trebuit să o aflăm de la alţii. Mili şi Nica au fost cam in-
dignate, eu cred că a fost foarte ocupat! 

Ieri am primit de la Otto o scrisoare, e foarte pesimist. 
Episcopul a fost ieri iarăşi la Timişoara, la şedinţa Efo-

riei Universităţii. Să vedem dacă Lugojul va primi o facultate, 
după cum a cerut (Medicină veterinară ori Dreptul!) Pentru Fa-
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cultatea de Teologie se bate Aradul cu Timişoara şi cu Caran-
sebeşul. Aradul cere în total 4 facultăţi. 

Interesant este că Bocu i-a spus episcopului ieri că s-ar 
fi gândit şi la Facultatea de Teologie Catolică. Noi am scris 
Blajului să reia chestiunea, ca să avem şi noi una. Dar sigur nu 
se va face nimic. Tot ieri i-a mărturisit Bocu episcopului că e 
aderentul Unirii cu Roma.  

Între multele ştiri alarmante, aruncate în vânt, cea mai 
ticăloasă e aceea că după germani vor fi deportaţi românii uniţi, 
ca fiind aderenţii lui Maniu. Ea a prins în unele sate din Timiş-
Torontal şi au început oamenii să treacă la neunire! Iată cum 
lucrează ortodoxia! 

4 Februarie. Am primit o scrisoare de la canonicul Vida 
din Baia Mare, trimisă la 5 Decembrie. Cum a venit, nu ştiu, e 
dată la fosta Nagybánya, cenzurată de ruşi, iar la Turda de români. 
Îmi scrie cu bucurie că li s-au redeschis şcolile româneşti.  

S-a dat iarăşi ordin să fie adunate radiourile! 
Pius mi-a cerut fotocopii de pe unele documente în ve-

derea acţiunii pentru catedră.  
Situaţia politică a fost iarăşi agitată. Frontul Naţional De-

mocrat a publicat platforma de guvernare. Dar Partidul Naţional 
Ţărănesc nu admite nici o presiune la schimbarea guvernului şi, în 
ceea ce priveşte exproprierea şi naţionalizările, supralicitează 
Frontul Naţional Democrat (expropriază – nu confiscă – de la 30 
ha, nu de la 50, în sus!), Platforma prevede că averile mănăstirilor 
şi bisericilor nu vor fi luate; oare până când?  

Otto vede situaţia, inclusiv rolul lui Petru, foarte pesimist.  
5 Februarie. Azi am primit o scrisoare lăsată de Lulu 

la plecarea în Turcia. Tot prin Lenţu a trimis şi un pachet cu 5 
tablouri cumpărate pentru Pius. După părerea lui Pius, unele 
din ele reprezintă o valoare imensă!  

Vremea până acum s-a purtat bine. La Stretenie a fost 
fără umbră. Am avut zăpadă multă, ger nu prea mare şi sperăm 
că dacă începe să se desprimăvăreze, va merge normal. 
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Un nou atac al lui Berinde asupra lui Ioniţă. Ne îm-
proaşcă cu toate gunoaiele! 

12 Februarie. Vineri, în 9 dimineaţa, a plecat Nicu la 
Timişoara şi a revenit aseară. L-a găsit bine pe Pius, care mun-
ceşte frumos. Ar fi pe cale să-şi deschidă un cabinet, dar nu e 
sigur dacă nu-l mai concentrează.  

De la Lici am primit prin Lulu, cu mare întârziere, două 
scrisori: una e încă din Iulie, alta din Decembrie 1944. În aceasta 
din urmă ne arată lucrările pe care le scrie. La universitate 
propune limba latină la anul II şi geografie lingvistică la anul IV.  

Atmosfera politică e încărcată: Frontul Naţional 
Democratic iarăşi doreşte să pună mâna pe putere. E interesul 
cuiva din afară. Guvernul nu se lasă. General Rădescu, şeful 
guvernului, a făcut ieri o expunere în public (localul, unde fu-
sese proiectată adunarea, a fost baricadat de muncitorime şi s-a 
ţinut în alt local), în care a arătat situaţia şi a făcut apel la ce-
tăţeni să muncească şi să nu se lase seduşi. A arătat că reforma 
agrară nu se poate face acum, din cauză că – aşa cum se arată 
în raportul Marelui Stat Major – soldaţii de pe front se neliniş-
tesc auzind că se face în absenţa lor.  

Fiind chiar acum conferinţa celor trei mari (Roosevelt, 
Churchill, Stalin) „în regiunea Mării Negre” (era vorba că s-ar 
ţine pe teritoriul României, dar nu cred asta), momentul e foarte 
critic, poate chiar decisiv. De felul lui, cum vom fi trataţi după 
această conferinţă, depinde mult ! Mai avem mult de suferit ! 1 

Zilele trecute am trecut prin multă groază. Pe strada 
noastră au fost introduşi soldaţi ruşi în locuinţe. Nouă – har 
Domnului – ne-au dat pace! 

16 Februarie. Aseară mi-a telefonat Pius că doreşte să-
şi deschidă un cabinet. Ajute-l Domnul! Tot el mi-a spus că 
Petru i-a scris lui Otto prin curier că probabil se va face o 
schimbare, dar nu cum am aşteptat-o noi. 

                                                 
1 Este vorba despre Conferinţa de la Yalta desfăşurată în perioada 4 – 11 
februarie 1945. 
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Atmosfera e tot încărcată. Frontul Naţional Democrat 
vrea cu orice preţ să pună mâna pe putere. La conferinţa celor 
trei, ţinută la Yalta, s-a hotărât ca ţările eliberate să-şi introducă 
sistemul pe care-l vor, prin vot universal şi secret. Dar asta, 
cred eu, e doar teorie! 

20 Februarie. Ce minunat răspuns a venit, prin radio 
Londra, la inepţiile patriarhului de la Moscova, prin care acuza 
Sf. Scaun că sprijină pe fascişti! Rabinul şef de la Roma a 
trecut cu toată familia la catolicism, ca răspuns pentru protecţia 
ce i-a dat Vaticanul pe timpul persecuţiilor fascisto-naziste. Tot 
aşa, spunea Londra, Vaticanul a ocrotit pe socialistul Bonomi, 
care avea mai multe cărţi împotriva catolicismului. 

 Pius mi-a telefonat astă seară, că săptămâna viitoare îşi 
va deschide cabinetul. 

24 Februarie. Azi am primit aviz că Pius totuşi nu-şi 
deschide cabinetul. I-am telegrafiat lui Lici la Istanbul ca Lulu 
să aducă de acolo aţă şi ciorapi.  

Turcia a declarat război puterilor Axei! Să vedem ce va 
urma după această declaraţie la noi, unde situaţia politică e tot 
tulbure. Frontul Naţional Democrat afişează că vrem guvern 
F.N.D. Ilie Lazăr a telefonat de la Bucureşti că Petru se va 
reîntoarce acasă fără preşedinţie. În consiliile de miniştri sunt 
frământări continue: F.N.D. cere demisia guvernului, generalul 
Rădescu nu cedează, spunând că stă în temeiul hotărârilor de la 
Yalta, dar nici miniştrii F.N.D.-işti nu demisionează! 

Cine ştie cum ar fi dacă F.N.D. ar prelua puterea! Ne-
am încadra în U.R.S.S.?! Ce garanţii de viitor am avea? Căci 
reforma socială-economică trebuie făcută şi cu toate că Maniu 
supralicitează pe cei de la F.N.D., nu am încredere că el cu 
oamenii lui îşi vor realiza promisiunile! Aşa s-a întâmplat şi cu 
hotărârile din 1918.  

Ardealul de Nord e un bun teren pentru F.N.D. Se vede 
că a fost Groza pe acolo. S-a luat o nouă hotărâre în chestiunea 
Universităţii din Cluj: se redeschide universitatea românească, 
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cu secţie ungurească deocamdată, până se va putea face despăr-
ţirea. S-au luat măsuri şi pentru organizarea Administraţiei de 
Stat, creându-se resorturi în fruntea cărora vor fi jumătate 
români, jumătate unguri. E şi vremea, căci în regimurile mixte 
românii sunt terorizaţi şi ucişi de bandele secuieşti! 

28 Februarie. Criza politică a ajuns la culme. F.N.D. 
vrea să pună mâna pe putere cu orice preţ. Şi fiindcă după 
rezultatul alegerilor ţinute până acum, ţara nu pare destul de 
pregătită pentru a-i indica pe ei (abia dacă au luat 5-15% din 
totalitatea voturilor), vor să ajungă la scop prin demonstraţii de 
stradă. Sâmbătă au fost incidente serioase la Bucureşti, Cra-
iova, Caracal şi Braşov. În comunicatul făcut la radio de prim-
ministrul Rădescu, se înfierau autorii tulburărilor ca fiind în 
slujba străinilor, conduşi de „jidoavca de Ana Pauker” şi de un-
gurul Luca. S-a puşcat asupra palatului regal (în camera Mare-
şalului) şi asupra Ministerului de Interne. Aici – se spune – Ră-
descu pare a fi compromis, dar el nu vrea să demisionaze. 

Ieri a sosit în ţară din nou domnul Vâşinschi. Azi 
Regele a primit în audienţă pe miniştrii care fac parte din 
F.N.D. Să vedem ce se va alege.  

Mi-a ajuns în mână fiţuica Poporul din Maramureş, 
care are deviza: „Trăiască unirea Maramureşului cu Ucraina 
Sovietică”. Publică memoriul adresat de ucrainenii din Sighet 
lui Stalin şi preşedintelui Republicii Ucrainene. S-au unit 
ungurii, evreii şi ucrainenii contra României. Grozav! 

2 martie. Alaltăieri seara a venit ştirea că generalul 
Rădescu a demisionat. Au început consultările şi se spune că 
ieri i s-ar fi încredinţat lui Barbu Ştirbei formarea guvernului, 
dar nu cred că va reuşi. 

Domnul Ostfeld, gazda lui Lulu de la Bucureşti, ne-a 
adus o scrisoare, trimisă prin curier de la Ankara. Lulu a stat 3 
zile cu Lici. Spune că eventual vor merge şi în Siria.  

Dl. Ostfeld mi-a povestit despre stările politice. Nu cre-
de să se formeze un guvern pur de stânga, ci mai de stânga. Ca-
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uza multor rele – cum e şi cu comunicaţiile – este tembelismul 
şi formalismul de la noi, care încurcă executarea armistiţiului.  

Ieri la administraţia generală a băncii „Cărăşana” a luat 
parte şi fostul ministru Băran de la Timişoara. La despărţire 
mi-a spus un cuvânt drăguţ despre Pius.  

3 martie. Barbu Ştirbei şi-a depus mandatul, iar Groza 
a fost însărcinat cu formarea cabinetului. Dacă va reuşi, va 
putea fi o mare binefacere pentru ţară. Va fi un guvern pe 
placul aliaţilor. 

Un articol publicat în Timpul sub titlul „După discursul 
domnului Churchill” ne face să vedem mai clar situaţia noastră în 
cadrul politicii aliaţilor. Pornind de la cele stabilite cu privire la 
Italia şi Polonia, unde aliaţii au căzut de acord asupra chestiunilor 
iminente, se constată că: a) cum în Italia anglo-americanii vorbesc 
fără să facă pomenire de Rusia, deşi are şi aceasta un delegat 
acolo, aşa la noi ruşii vorbesc în numele aliaţilor; b) cum în 
Polonia s-a justificat instituirea guvernului de la Lublin cu 
interesul de a se asigura ordinea în spatele frontului cu toate că 
englezii nu au de gând să recunoască acest guvern , aşa poate fi şi 
în alte ţări! c) cum despre Italia se spune că mai are un drum lung 
de făcut până a fi ajutată de aliaţi, aşa şi noi mai avem încă o 
lungă cale a epuraţiei şi a democratizării. Domnul să fie cu noi! 

Aseară a dat Bucureştiul ştire că Papa ar fi primit într-o 
audienţă de 30 de minute pe ministrul Germaniei la Vatican, după 
care l-ar fi primit pe Myron Tyler, trimisul lui Roosevelt pe lângă 
Papa, într-o audienţă de 40 de minute. Având în vedere că Papa 
nu e încă restabilit şi nu primeşte în audienţe regulate, acestor 
două audienţe li se dă o deosebită importanţă politică! 

4 martie. Despre dezarmarea armatei şi poliţiei de la 
Bucureşti vin tot felul de ştiri întristătoare. Se spune că ar fi 
umblat tancuri pe străzile Bucureştilor, că ruşii ar fi dat cu tu-
nurile în depozitele de muniţii, fiindcă românii nu au voit să le 
predea! De fapt, azi s-au dat ordine la radio cu privire la circu-
laţia din Bucureşti în numele comandamentului militar sovietic. 
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6 martie. Ieri a nins, azi noapte a îngheţat, încât azi 
dimineaţă se prezenta vremea ca la Crăciun! Aspre babe! 

Cu criza de guvern de la Bucureşti încă nu se ştie ce va fi. 
La poliţie a fost concediat mai bine de jumătate din personal. 

În ultimul moment se comunică formarea noului guvern 
cu concursul domnului Tătărăscu. E o listă lungă de miniştri şi 
de subsecretari de stat! La Culte (fără Arte), e un popă ortodox, 
preşedintele preoţilor democraţi! Să fie de bine! 

8 martie. Şi azi noapte a îngheţat, încât azi dimineaţă 
era ca la Bobotează.  

Aseară s-au difuzat discursurile ţinute în prima şedinţă a 
Consiliului de Miniştri de Groza, Tătărăscu şi Gheorghiu-Dej. 
Dacă vor realiza tot ce au promis: normalizarea vieţii, preluarea 
sărbătorească a Ardealului etc. atunci va fi bine! Promiteau că se 
va reveni şi asupra unor măsuri de restricţie luate faţă de armată! 

10 martie. Tot ger şi ninsoare. Rele babe avem! Astăzi 
s-a proclamat reprimirea Ardealului sub administraţie româ-
nească! Atât telegrama lui Groza şi Tătărăscu, cât şi aceea a lui 
Stalin accentuează asigurarea drepturilor minoritare şi a „admi-
nistraţiilor locale”.  

15 martie. Alaltăieri telefonează episcopul de diminea-
ţă cu „gaudium magnum”1: ministerul, având în vedere meri-
tele de atâtea feluri, mi-a acordat o gradaţie de merit. M-a im-
presionat, mai ales partea morală.  

Ardealul a fost preluat cu mare fast, mergând guvernul 
întreg şi Regele la Cluj. Ne prăpădim de dragostea ungurilor! 
Dar unul dintre oratori a spus că pe lângă alte motive, acest lu-
cru ne este impus! A vorbit şi un ungur, numindu-l pe Rege 
primul cetăţean al ţării!  

18 martie. Aseară am primit telegramă de la Lici, care 
ne anunţa că luni soseşte Lulu la Bucureşti.  

S-au numit un nou prefect şi primar la Lugoj. Englezii şi 
americanii nu par să recunoască guvernul Groza. S-a spus la radio 
                                                 
1 „mare bucurie” (lat.) (n. trad.) 
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că sunt tratative în privinţa aceasta. Nişte ziarişti americani sosiţi 
la Bucureşti i-au pus lui Groza câteva întrebări cam neplăcute. 

Ieri a fost aici preotul din Lăţunaş, la ei se tot aud bubu-
ituri de tunuri. Se vede că în Iugoslavia nu merg lucrurile aşa 
de net. Ofensiva germană de la Budapesta s-a oprit.  

Câtă umilire în Ardeal! Am citit ieri o scrisoare din Ma-
ramureş, prin care se comunică între altele că salariaţilor alături 
de Statul de plată li se propun şi declaraţii de anexare a Mara-
mureşului la Ucraina; şi fiindcă asta o refuză, nu primesc salar! 
Cei din Cluj - democraţii noştri! - nu vor să reprimească Uni-
versitatea din Sibiu. 

Hitler a făcut ofertă de pace la Stockholm, dar a fost refu-
zat.  

2 Aprilie. În 20 Martie seara am plecat la Bucureşti, ru-
gat fiind de Pius să intervin în cauza numirii lui la Universita-
tea din Timişoara. Nu s-a făcut nimic, din cauză că guvernul a 
amânat toată chestiunea, probabil din motive bugetare, dizol-
vând de formă comisiile existente. Primul-ministru îmi spunea 
că se amână din cauza demonstraţiilor studenţeşti, cauză pentru 
care nu a putut face Regele Ferdinand reinstalarea Universităţii 
la Cluj. Nu ştiu dacă e chiar aşa. 

În comisia pentru conferinţa la care candidase Pius erau 
Dr. Nasta, Pop şi Moruzi. Pe Nasta l-am văzut de două ori.  

Pe Lulu l-am găsit bine, a adus şi o scrisoare de la Lici, 
tare filozofică. Dar grozav de mult se cheltuieşte la Bucureşti! 
O masă pentru trei persoane era tot la 5.000 lei.  

Am stat 8 zile, am alergat mult, dar nu regret. Am avut 
contact cu multe persoane. De la Groza m-am aşteptat la mai 
mult. Ministrul Cultelor, părintele Burducea1 e un om foarte înţe-
legător şi cu inimă. Am fost la el în delegaţie, pentru reînfiinţarea 
Direcţiei Catolice şi am fost la o şedinţă şi în chestiunea secţiei 

                                                 
1 Constantin Burducea, preot, preşedintele Uniunii Preoţilor Democraţi, 
ministrul Cultelor în guvernul Petru Groza (martie 1945 – decembrie 1946). 
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religioase a A.R.L.U.S.-ului1. Am pus şi chestiunea frecuşurilor 
cu ortodocşii! 

P.S. Hossu era la Bucureşti, unde a isprăvit mai multe 
chestiuni legate de Ardeal. I-am cunoscut şi pe P.S. Glaser2, pe 
Iosif al Argeşului3 şi Anton al Buzăului4. Am impresia că ne 
putem înţelege mai bine cu preoţii democraţi. P.S. Aftene îmi 
vorbea de o pornire spre unire, din partea unor ortodocşi din 
Regat. Să dea Domnul!  

Am vizitat şi pe Valer Pop5 în închisoare, la fel pe Ja-
kabfy. Ieri inspectorul general sanitar Buteanu ne-a vorbit 
foarte elogios despre Pius.  

8 Aprilie. Zilele acestea am fost cu Nica la Timişoara. Eu 
am avut să schimb nişte bani, ea s-a examinat iarăşi la medic. I-
am dus lui Pius unele lucruri. Pe el l-am aflat bine, în plină activi-
tate. Am dormit la Roth, cu care am vorbit multe. M-am convins 
de data aceasta, mai mult ca oricând, ce suflet cinstit şi idealist e 
Otto. Nu râvneşte la nimic personal; priveşte lucrurile cu tot 
realismul; crede că vom fi încadraţi în U.R.S.S., dar e dezgustat 
de ce se întâmplă. După părererea lui toate gunoaiele au ajuns la 
suprafaţă; Petru joacă cum îi dictează Ana Pauker; e sătul de 
salvatorii cu cultură asiatică. La congresul sindicatelor a fost inter-

                                                 
1 Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturile de prietenie cu U.R.S.S., 
asociaţie formată în noiembrie 1944 în frunte cu C.I.Parhon. La doar câteva 
luni în martie 1945 se înfiinţează şi ARLUS – Religie. 
2 Marcu Glaser (1880 – 1950), prelat papal, administrator apostolic al 
Diezei romano-catolice de Iaşi, nerecunoscut de comunişti. Arestat în 1950 
a decedat în urma anchetelor din cadrul securităţii, afirmându-se că ar fi 
avut un atac de cord. 
3 Iosif Gafton ( 1896 – 1984), în momentul consemnării episcop de Argeş. 
A condus în februarie 1945 delegaţia Bisericii ortodoxe la înscăunarea 
patriarhului Alexei al Moscovei. 
4 Antim (Anton) Angelescu (1893 – 1980), arhimandrit, episcop al Buzăului 
între anii 1944 – 1979. 
5 Valer Pop a fost arestat la 12 Octombrie 1944 ca fost ministru 
plenipotenţiar şi unul din semnatarii dictatului de la Viena, prin care s-a 
cedat Ardealul Ungariei. 
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zis să se atace capitalismul. Este ordin să câştige cât mai mulţi 
preoţi şi învăţători pentru mişcare. Evreii au penetrat în toate locu-
rile, doi am găsit în biroul inspectorului de poliţie din Timişoara. 

16 Aprilie. Ieri duminică am fost la Ohaba, unde s-a 
făcut instalarea noului preot V. Ungurean. 

Războiul merge bine, deşi nemţii vor rezista până la to-
tala lor nimicire. De s-ar termina odată ca să scăpăm de multele 
rechiziţii. 

Nica a avut aseară recepţie de ziua ei, la care au fost 
mai mulţi tineri şi tinere. 

18 Aprilie. Ziarul Românul din Timişoara reproduce un 
pasaj senzaţional dintr-un articol intitulat „Ajunge” al lui Ilya 
Ehrenburg1. Din el se vede că nemulţumirea ruşilor cu aliaţii a 
ajuns la culme. Dacă faptele arătate acolo sunt adevărate, atunci 
nu ne vom mira când acea nemulţumire va lua forme şi mai pro-
nunţate! 

20 Aprilie. Aceeaşi gazetă continuă cu reproduceri din 
Ilya Ehrenburg, care arată că francezii vor să-i salveze pe ger-
mani, fiindcă altfel ne-ar ameninţa „prăpădul roşu”, şi că se 
plănuieşte crearea unui stat tampon german, în sens catolic, din 
care să facă parte şi Ungaria cu o parte din Iugoslavia (Croa-
ţia). Despre această combinaţie am mai auzit.  

Temesvarer Zeitung arată cum s-a constituit la Timi-
şoara Sindicatul Sanitar, cu Pius ca preşedinte.  

29 Aprilie. Aseară a plecat Pius la Bucureşti, să-şi vadă 
de treburile cu Universitatea din Timişoara. Ajută-i Domnul.  

Zilele acestea au plecat de lângă noi, soldaţii ruşi. Cine 
ştie dacă nu mai vin alţii? 

Ieri au trecut pe aici nişte refugiaţi ruşi, care fuseseră 
duşi de nemţi la Wiener-Neustadt, de acolo i-au eliberat ruşii, 
spun că au venit pe jos până la Budapesta.  

Pe toate fronturile merge admirabil. Acuşi e gata cu 
rezistenţa germană. Ieri s-a spus că Himler ar fi cerut armistiţiu de 
                                                 
1 Ilya Ehrenburg (1881 – 1967), scriitor şi jurnalist rus. 
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la anglo-americani, nu şi de la ruşi. La San Francisco s-a deschis 
conferinţa de pace fără noi. Pe la sate se spune că fiecare casă 
trebuie să dea o vită cornută pentru armata aliată. Noi, Lugojul, 
dăm jumătate de vagon de grăsime. Eu am dat 2 kg, îmi mai cer 3.  

Vremea a fost favorabilă însămânţărilor.  Se pregăteşte 
Ţara cu mare zor de 1 Mai. Se spune că se vor întâmpla lucruri 
mari. Să vedem. 

Ieri am ales canonic pe domnul Teodor Voştinaru. 
5 mai. Suntem în Sâmbăta Paştilor. Aşteptăm să ne 

sosească Lulu cu Pius de la Timişoara, unde au mers ieri dimi-
neaţa, trecând dinspre Bucureşti. Am avut o săptămână plină de 
evenimente istorice! 

Mussolini, dictatorul Italiei, dorind să fugă în Elveţia, a 
fost prins la graniţă şi reţinut de partizanii italieni. A fost apoi 
osândit de Tribunalul Poporului şi executat; cadavrul lui, ală-
turi de cel al metresei cu care fugea, a fost pus spre vedere 
publică într-o piaţă din Milano. Aşa a sfârşit acest câine, care 
şi-a dus la ruină ţara, cu lăcomia şi grandomania lui şi cu 
servilismul faţă de celălalt nebun, Hitler. Ori, peste 2 zile s-a 
anunţat şi moartea acestuia. Foarte probabil, s-a sinucis. Ce a 
trebuit să sufere lumea din cauza acestor doi nebuni! 

Când s-a făcut prima cerere de armistiţiu din partea Ger-
maniei, s-a spus că Hitler e grav bolnav şi nu va supravieţui nici 
48 ore după capitulare. Când s-a anunţat moartea lui Hitler şi 
alegerea lui Dönitz ca noul Führer s-a spus că ei vor lupta mai 
departe contra bolşevismului. De fapt, au depus armele până acum 
armatele de pe frontul italian, cele din Olanda, Dania1 şi 
Germania de Nord; cei din sud mai continuă rezistenţa din 
nebunie, dar acuşi vor fi lichidaţi! 

Am avut primul 1 Mai sub regimul democratic. Procesiu-
ne lungă, convoi frumos, dar cam tăcut; o orchestră dintr-un sat 
unguresc – mi se pare – cânta ciardaşuri! Acelaşi lucru s-a repetat 
la demonstraţia făcută la căderea Berlinului! La manifestaţia de la 
                                                 
1 Danemarca  
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arenă – afară de prefect, primar, ing. Jianu şi un tânăr elev – nu s-
a prea manifestat elementul românesc şi e pagubă! 

Ieri am avut multă emoţie din cauză că ne-a fost porcul 
bolnav. L-am injectat cu ser. Sperăm că va scăpa. Ar fi o grea 
lovitură.  

9 Mai. Aseară a plecat Lulu! Au fost trei zile frumoase 
cu el în mijlocul nostru, pagubă că nu a putut sta mai mult. 
Precum am constatat, se ţine bine materialiceşte şi a dat ordin 
să mai angajăm o servitoare la casă, ca mama să fie cruţată. 

Azi dimineaţă la ora 4 a sunat sirena de încetarea osti-
lităţilor. Capitularea Germaniei, necondiţionată, a fost anunţată de 
alaltăieri, eram chiar la serata de cunoştinţă a A.R.L.U.S.-ului (cu 
episcopul, care s-a grăbit să plece, ca să nu audă muzica!). Azi 
după-masa au anunţat-o Churchill şi Truman. Mai ales acesta din 
urmă, ca preşedinte al Statelor Unite, s-a prezentat foarte onorabil: 
a vorbit mereu de bunul Dumnezeu şi a ordonat ca duminica 
viitoare să se ţină în toate bisericile servicii de mulţumire Lui! 
Sunetul sirenei ne-a trezit neplăcutele amintiri de pe vremuri, 
când dădea alarma, şi totuşi ce bine ne-a căzut acum! 

Pius nu a putut veni de sărbători, fiindcă un alt coleg a 
trebuit să ia concediu, iar el a fost la Bucureşti. Va veni poate 
peste o săptămână! 

Numai în Apocalipsă se găsesc cuvinte cu care să pro-
slăvim căderea Babilonului, a marelui Babilon ce a căzut acum! 
În ce chip ruşinos s-a sfârşit domnia celor doi dictatori demenţi! 
Hitler s-a sinucis ori a fost omorât? Acum ori mai demult? Nu se 
poate şti. Goebbels cu toată familia s-a otrăvit. Goering şi alţii au 
ajuns în mâinile aliaţilor. Prizonierii germani vor fi folosiţi „la 
rezolvarea crizei de locuinţe în Anglia”. Alimente în Germania nu 
se vor aduce decât în caz de extremă necesitate. Vai de ei! Circulă 
o glumă: Hitler nu e mort, s-a dus în Anglia, s-a prezentat lui 
Churchill şi, depunându-şi masca, i-a spus: „Iată-mă, eu sunt, am 
fost în serviciul lui Intelligence Service şi am avut misiunea să 
distrug total Germania!” 
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Câtă nenorocire au adus asupra lumii întregi, cei doi 
nebuni! Horia Sima cu guvernul său fantomă vor fi aduşi la 
Bucureşti spre a fi judecaţi. Să vedem dacă vor înceta anumite 
stări de la noi! 

10 Mai. Azi a fost sărbătoarea naţională, fără alt pro-
gram decât un Te Deum la biserici. A luat parte lume mai mul-
tă decât în alţi ani, străzile erau pline şi publicul părea că 
aşteaptă ceva. Măcar obişnuita defilare. Se vede că nu s-a mai 
făcut din cauza demonstraţiilor ce au avut loc ieri şi alaltăieri, 
cu ocazia capitulării Germaniei, ca să nu vorbim de cea de la 1 
Mai. Când, în această atmosferă deprimantă, a trecut prin piaţă 
puţina armată pe care o mai avem, a fost viu aplaudată! 

Toată lumea se întreabă: Ce va fi? Cum va fi cu noi?  
11 Mai. Unde am ajuns! Zilele trecute au sosit la Timişoa-

ra două vaporaşe cu soldaţi de-ai lui Tito, care, luaţi la întrebări, 
au spus că au venit la Titograd1 pentru o manifestaţie culturală. În 
realitate, ei adunaseră partizani (chiar şi ruteni din judeţul nostru), 
ca să facă o demonstraţie în favoarea anexării Timişorii şi Reşiţei 
la Iugoslavia! Au fost îmbarcaţi şi trimişi înapoi la ruşi. Azi 
noapte aud că ne-ar fi atacat la Utvin şi au trebuit respinşi, cu 
forţa. Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti! 

21 Mai. Azi o săptămână m-am pus în pat cu o bronşită 
impetuoasă şi abia azi m-am putut iarăşi îmbrăca regulat. Am 
purtat-o cam de la Paşti.  Duminică, în 13, am fost la Buziaş să 
servesc şi, revenind acasă, m-am simţit prost de tot; luni 
dimineaţă mi-am luat temperatura şi am rămas la pat. Era 37,6, 
a doua zi seara a urcat la 40,3, imediat a fost chemat Dr. Vince, 
care m-a luat sub tratament. El spune că reconvalescenţa e mai 
lungă decât vindecarea. De fapt, tusea cedează anevoie.  

Între timp aliaţii par că îşi fac reproşuri pentru trata-
mentul prea blând ce se aplică germanilor; Tito pretinde să ră-
mână la Trieste, dar după ţinuta energică a anglo-americanilor, 

                                                 
1 Timişoara era numită Titograd de către sârbi (vezi şi însemnarea din 14 
noiembrie 1946). 
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a cedat; spre Bulgaria merge armată şi petrol. La noi a început 
procesul criminalilor de război: e ceva grozav! Ticăloşii ca 
Macici vor trebui să-şi ia răsplata! Se lucrează de zor la epu-
raţie: au fost chemaţi la Bucureşti şeful şi secretarul comisiei 
diecezane de epuraţie, au mers Ploscaru şi Vezoc. Ei spun că la 
Bucureşti şi Frenţiu ar fi pe listă din cauza unei circulare date 
în cauza sindicalizării. Nu i-ar strica dacă a făcut acea prostie! 

24 Mai. Alaltăieri dimineaţă m-am simţit atât de bine 
încât am mers la biserică; după aceea am avut o tuse atât de 
vehementă încât două zile nu am mai ştiut ce să fac. Azi 
noapte, har Domnului, am petrecut mai liniştit şi azi tusea a 
slăbit din intensitate. Poate va da Domnul să trec peste această 
grea convalescenţă.  

Azi toată ziua am lucrat cu un băiat la nişte cuşti pentru 
iepurii aduşi de fratele I. Mihu. 

 La noi s-a terminat procesul primului lot al criminalilor 
de război. Au fost condamnaţi la moarte cei mai mulţi. O 
merită. Bestialităţile pe care le-au comis cer pedeapsă! 

În Anglia s-a denunţat coaliţia guvernamentală: 
laburiştii şi liberalii nu au acceptat să rămână aşa până la 
sfârşitul războiului cu Japonia, ci numai până la terminarea 
alegerilor, care cer să fie în vară. Churchill a demisionat şi 
formează un guvern provizoriu până la alegeri. Se vor aduna şi 
voturile soldaţilor de pe unde se află. Laburiştii cer reforme şi 
independenţa Indiei. La fel se cer reforme în Franţa; în Italia se 
cere un nou guvern, cu reprezentanţii partizanilor. Siria şi 
Irakul cer să se retragă de acolo armatele puterilor apusene. Se 
vede că cineva amestecă bine cărţile! 

29 Mai. Sunt de-a binelea pe calea reconvalescenţei, 
dar slăbit de tot. 

Criminalii de război condamnaţi la moarte încă nu au 
fost executaţi. Urmează ziariştii.  

Franţa încă nu s-a lămurit cu ţările din Levant. Anglia 
se teme de complicaţii.  
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Universitatea de la Sibiu nu vrea să se mute la Cluj din 
cauză că ungurii cer să rămână ei în vechea clădire. Nici la 
Timişoara nu se deschide Universitatea de Vest, deşi a fost 
anunţată pe 25 crt. 

1 Iunie. Azi mi-a telefonat Pius, să merg la Bucureşti să 
mai intervin în chestiunea Universităţii din Timişoara. S-a 
publicat în gazete că în 1 Iunie se reîntoarce Universitatea din 
Sibiu la Cluj, iar ungurilor li se creează o universitate proprie.  

Conflictul din Levant pare că s-a potolit.  
Episcopul a plecat azi la Blaj la conferinţă 

episcopească, probabil în chestiunea alegerii  Mitropolitului. 
12 Iunie. Ieri dimineaţă am sosit de la Bucureşti, unde 

am plecat sâmbătă, în 2 crt. Am fost rugat de Pius să merg să 
mă interesez de numirea lui la Facultatea de Medicină. Am 
încercat tot ce s-a putut, am primit recomandare şi de la 
domnul prim-ministru, la care am ajuns cu destulă greutate. 
Are recomandări şi din partea organizaţiilor democratice din 
Timişoara. Totuşi am rămas cu impresia că nu va obţine 
catedră, ci i se va crea o conferinţă. 

Încolo, pe la Bucureşti, n-am prea isprăvit alte lucruri, 
nici n-am umblat. Primul-ministru m-a invitat să-l însoţesc la 
Arad, dar din cauza unui incident stupid nu am putut merge. A 
fost şi bine, fiindcă aşa am mai făcut câteva vizite la Bucureşti.  

La Blaj a fost o conferinţă episcopească la care s-a 
hotărât să se ceară instrucţiuni de la Roma în privinţa alegerii 
noului Mitropolit. Am impresia că se caută amânarea din 
motive politice! 

Încolo: nimeni nu ştie ce va aduce viitorul. Ni se cer 
jertfe mari de către ruşi; aceştia trimit trupe spre Bosfor. 

La întoarcere, episcopului nostru i-au luat ruşii geaman-
tanul. Se spun şi mari grozăvenii din Ungaria (împuşcarea 
episcopului de Gyor) şi Cehoslovacia. 

Discursul domnului prim-ministru, prin care oferă 
Ungariei uniune vamală, a fost cam răstălmăcit de unguri şi 
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criticat de români. De fapt, ungurii sunt obraznici: în Ardealul 
de Nord mai sunt o mulţime dintre ei, din Ungaria, iar  la Cluj 
au împiedicat cu forţa reîntoarcerea românilor în Universitate.  

14 Iunie. În gazeta de la Deva Horia nr. 22 din 10 Iunie 
găsesc lucruri înregistrate, care arată preocupările noastre de 
astăzi şi merită să fie reţinute şi aici. 

Unul e: „Democraţia faţă de biserică”, în care se arată că 
la sărbătorirea ministrului de Culte, Burducea, domnul Vasile 
Luca a vorbit în numele partidului comunist, declarând urmă-
toarele:  

 
«Nu este întâmplător că noi reprezentanţii par-

tidului Comunist am venit la această sărbătoare. Noi am 
venit ca să demonstrăm dorinţa noastră ca preoţimea să 
facă parte din lupta pentru democraţie şi libertatea po-
poarelor. Clerul joacă un rol important în viaţa poporu-
lui român, aşa cum Biserica ortodoxă rusă a ridicat stea-
gul împotriva barbariei fasciste, avem credinţa că şi 
preoţimea noastră va fi în fruntea luptei pentru de-
mocraţie. 

Apoi Partidul Comunist a recunoscut rolul preo-
ţimii în opera naţională de a clădi o Românie democra-
tică, de aceea am fost pentru apărarea intereselor cle-
rului. Noi colaborăm cu preoţimea democratică şi toate 
forţele democratice pentru ca Ţara noastră să intre cu 
adevărat în familia ţărilor democratice.» 
 
Al doilea articol redă o parte dintr-un discurs de-al lui 

Churchill, care ne dă asigurări de libertatea ce va fi în Europa 
de mâine:  

 
«Dau asigurări că în lumea nouă va domni liber-

tatea generală şi libertatea individuală. Va dispare tea-
ma pe care au răspândit-o în unele ţări guvernele ires-
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ponsabile, guverne care nu erau responsabile faţă de un 
parlament. Va dispare teama de până acum, că la uşă se 
auzea o ciocănitură şi apoi nimeni nu a mai ştiut că cine 
şi unde l-a dus pe acela care până acum aducea pâinea 
familiei. Dau asigurări că în lume va domni libertatea şi 
dreptatea.» 

 
Ziarul arată că tot ce a spus până acum Churchill s-a îm-

plinit. După spusele lui s-a câştigat victoria, urmează acum să se 
câştige pacea! Să dea Domnul să dispară toată teama noastră de 
viitor! 

Al treilea este un comunicat al Prefecturii Hunedoara, 
în chestiunea tăierii clandestine de vite (nr. 7238-1945):  

 
«Ministerul Afacerilor Interne constată că, deşi 

Consiliul de Miniştri a interzis tăierea şi consumul de 
bovine, porci şi ovine, tăieturile clandestine se practică 
pe o scară întinsă, iar consumul actual al cărnei de vită 
prohibite la tăiere întrece consumul normal din epocile 
respective ale anilor precedenţi, când tăierile se făceau 
numai în abatoare.  

În unele localuri de consumaţie, în care se 
servesc mâncăruri gătite, pe lângă listele „oficiale” de 
mâncăruri circulă şi liste clandestine, aşa zise „de buzu-
nar” cu mâncăruri preparate din carne prohibită la con-
sum şi pe care personalul de serviciu le oferă clienţilor 
obişnuiţi ai localului, în mod discret, evident în aceste 
liste preţurile sunt adequate riscurilor pe care le com-
portă încălcarea flagrantă a dispoziţiunilor legale. 

Uneori, îndrăzneala patronilor de localuri merge 
acolo că trec chiar pe liste „oficiale” mâncărurile prepa-
rate din carne prohibită la consum, camuflându-le în 
mod grosolan. 
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Astfel: carnea tocată este botezată „carne de 
pasăre” sau „vânat sălbatec”, carnea de viţel este denu-
mită „carne de căprioară”, iar carnea de porc apare 
drept „carne de mistreţ”, chiar în epocile când vânatul 
speciilor respective este interzis. 

Această situaţie nu este posibilă decât cu com-
plicitatea activă a unui anumit public consumator şi se 
datoreşte pasivităţii sau toleranţei autorităţilor chemate 
să vegheze la aplicarea legilor.  

Toată lumea trebuie să înţeleagă că, interdicţia 
tăierii şi a consumului vitelor a fost hotărâtă de Guvern 
numai sub imperiul unor necesităţi reale şi în interesul 
superior al ţării, având un scop îndoit. 

În primul rând, să se creeze condiţiile necesare 
pentru a se putea face faţă prelevărilor de animale, la 
care ne-am obligat prin Convenţia de Armistiţiu. 

În al doilea rând, să se evite distrugerea capita-
lului nostru animal, redus astăzi sub limita normală, 
spre a nu se primejdui economia naţională. 

Toţi acei cari, sfidând suferinţele comunităţii, 
refuză a se adapta realităţilor prezentului şi nu acceptă 
în mod benevol privaţiunile pe care le suportă, cu 
abnegaţie şi patriotism, unii sabotează în mod criminal 
Convenţia de Armistiţiu, contribuie cu bună ştiinţă la 
distrugerea economiei naţionale a Ţării şi se exclud 
singuri din Comunitatea Românească, devenind duş-
manii Neamului şi ai democraţiei.» 

 
Am ajuns şi eu în posesia circularei I.P.S. Frenţiu nr. 

1130/1945 din 11 Martie, în care într-un mod foarte nenorocit 
pune chestiunea ţinutei clerului faţă de vremile actuale. „Oa-
menii încep a se organiza în partide şi sindicate…” „Nu avem 
lipsă să intrăm în alte organizaţii”, în afară de cinul preoţesc! 
„Ce ar putea o organizaţie omenească, partid ori sindicat, să 
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dea preotului peste demnitatea şi bogăţia dată şi făgăduită de 
Acela care l-a ales pe el pe bune...” „Să se mulţumească (preo-
ţii) cu leafa lor...” Păsările cerului... Şi, ca adevărată sfidare a 
suferinţelor preoţeşti, se spune că nu vom găsi în Istorie niciun 
caz cu un preot sau misionar care să fi murit de foame ori să fi 
umblat gol. Nici pe vremea guvernului Iorga... 

Circulara se spune că a fost făcută de Nicolae Lupu, dar 
e semnată de Frenţiu. Nu mă mir că a fost luat la ochi! 

17 Iunie. Astăzi vine la mine părintele V. Albu şi îmi 
comunică ce i-a spus un căpitan rus, că multă armată, de ca-
zaci, călăreţi şi cărutaşi au trecut azi noapte şi azi prin Lugoj, 
că ei merg în Bulgaria şi că până în 20 Iulie va izbucni războiul 
anglo-ruso-turc, în care vom fi implicaţi şi noi, iar Bucureştii 
vor fi raşi de pe faţa pământului. De aceea, dacă avem pe 
cineva la Bucureşti, să se pună în siguranţă până e vreme! 

Alaltăieri seara mi-a telefonat Lulu că poate soseşte 
mâine, să facem aici excursii la munte. El are un concediu de 
30 zile. Numirea lui Pius nu s-a făcut! 

25 Iunie. Azi e a doua zi de Rusalii. Aseară ne-a venit 
Pius, pentru scurtă vreme, totuşi ne-a făcut o mare bucurie. El, 
har Domnului, o duce bine, cabinetul merge, deşi numai o oră 
pe zi poate sta în el. În schimb, Lulu nu a venit încoace, se ve-
de că s-a dus în altă parte din cauză că Rusaliile m-ar fi împie-
dicat să plec cu el la munte.  

În ziua de 20 crt. ne-a fost rechiziţionată o cameră pen-
tru domnul Boris, ajutorul de comandant a domnului locotenent 
Frunză, de la Comisia aliată pentru executarea armistiţiului. E 
un om foarte bine, ştie româneşte şi suntem pe deplin mul-
ţumiţi cu el. Dar n-aş putea spune că şi situaţia generală e spre 
mulţumirea noastră. Trecut-au şi trec prin Lugoj coloane lungi 
de cazaci călare, de camioane încărcate cu vite şi cu pradă de 
tot felul. Aşa şi cu trenurile. Le trebuie furaj, unde nu a fost altă 
posibilitate (oamenii nu vindeau de bună voie!) au luat ce le era 
în cale, ba se spune că au cosit şi holdele.  
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În Lugoj s-au rechiziţionat iarăşi multe camere, s-au 
evacuat edificii pentru comandamente! Se spune că ar veni o 
formaţiune antiaeriană şi că Timişoara e întărită de jur împrejur cu 
tranşee, ca şi Bucureştii. În Polonia s-ar fi ajuns la o înţelegere în 
ceea ce priveşte formarea unui guvern recunoscut de aliaţi. În 
Italia s-a format un guvern nou, cu creştinii democraţi la Externe, 
ceea ce indică o anumită orientare politică. În Belgia regele îşi 
reia prerogativele, cu toată rezistenţa celor de stânga. În 
Cehoslovacia sunt hotărâţi să îi dea afară pe germani şi pe 
maghiari, numai la noi se tot trâmbiţează înfrăţirea. În Ardealul de 
Nord e tot situaţie sfidătoare, ungurii au împiedicat recuperarea 
Universităţii; a trebuit Comisia aliată de la Bucureşti să dea ordin 
unui anumit comandament de la Cluj să nu se amestece! ministrul 
Pătrăşcanu,  făcând săptămânile trecute un turneu prin Ardealul de 
Nord, a făcut la Cluj un expozeu, prin care i-a pus la punct pe 
unguri, cu respectarea steagului românesc, a limbii române şi a 
urmăririi criminalilor, din cauza cărora a avut populaţia 
românească de suferit. Şi ministrul de Interne Teohari1 a vorbit 
bine când a declarat introducerea jandarmeriei româneşti acolo! 
Încetul cu încetul se vor pune lucrurile la punct! 

1 Iulie. Acum o săptămână a început la Bucureşti congre-
sul „Frontului Plugarilor”, la care Petru Groza a ţinut două 
discursuri admirabile (cu rezerva că şi aici forţează nota ungureas-
că, fără ca ungurii să dea garanţie de aceleaşi sentimente, deşi au 
luat parte şi reprezentanţii lor, chiar unul din Ungaria!). În al 
doilea discurs, ţinut la şedinţele de lucru, a spus de încheiere:  

„Cunosc intrigile, poveştile, care se răspândesc pe la 
sate îndeosebi… 

… Ni se mai spune că noi suntem foarte trecători aici, 
că mâine sau poimâine va trebui să plecăm din fruntea 
treburilor publice, pentru că, de undeva, din depărtări, de peste 

                                                 
1 Teohari Georgescu (1908 – 1976), ministru de Interne în perioaada 1945 – 
1952, perioada în care au avut loc cele mai multe arestări din rândurile 
intelectualităţii româneşti. 
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mări şi de peste ţări, va veni poruncă să ne scoată de aici. O 
astfel de poruncă… nu va veni. E suficient să ne gândim la 
marii aliaţi, cari la San Francisco au dovedit solidaritatea lor, 
hotărâţi să menţină pacea pe acest pământ. Ei nu pot refuza 
constatarea că în nici o altă ţară din această parte a 
continentului ordinea nu s-a restabilit atât de repede, păşind 
înainte pe drumul realizărilor sociale care se impun…” 

De fapt, aseară un comunicat transmis de Radio Londra 
vorbeşte de Frontul Plugarilor şi spune că a luat locul partidului 
ţărănist al lui Maniu! 

Tot la acel congres, ministrul Ralea, expunând în 10 
puncte „Ce vrea Frontul Plugarilor?”, arată la punctul ultim că 
acest front este pentru libertatea reală a cultelor religioase… 
„Nici o credinţă nu va fi urmărită, toate vor fi protejate, dacă 
stau alături de popor şi îl ajută în propăşire”.  Important! Nu-
mai de ar fi aşa! 

Zilele acestea am cumpărat un purcel cu 30.000 lei.  
13 Iulie. A telefonat Pius, iar azi a apărut şi în gazetă că 

e numit conferenţiar la Facultatea de Medicină din Timişoara. 
Har Domnului că a reuşit!  

Avem iarăşi multă armată rusă şi se spune că va mai veni. 
Ne temem să nu ne evacueze! Ar fi un dezastru! Totul arată 
aranjamente de hinterland1. Pentru Dardanele se duc tratative şi se 
vor discuta şi la conferinţa celor trei mari, ce începe la Postdam în 
17 crt. Cu Polonia s-a aranjat, noul guvern e recunoscut rând pe 
rând de toate ţările, dar nici guvernul polonez de la Londra nu se 
lasă! El va trece în Canada! Cu Grecia tot sunt necazuri! Noi ne 
înfrăţim de minune cu ungurii, au luat parte la congresul Frontului 
Plugarilor, au ţinut apoi un congres al lor la Bucureşti, au venit 
apoi la o consfătuire de colaborare sanitară. S-a făcut la Budapesta 
o asociaţie româno-maghiară! Între timp, cum ne scriu de la 
Corbu, „gărzile cetăţeneşti” de acolo (numite „rongyos gárda”2), 

                                                 
1 regiune subdezvoltată, teritoriu sub ocupaţie (germ.) (n. trad.) 
2 „gărzile zdrenţăroase” (magh.) (n. trad.) 
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îşi fac de cap, maltratând pe românii din Ardealul de Nord! Abia 
aşteaptă, sărmanii de ei, instalarea jandarmeriei!  

21 Iulie. Marţi, în 17 crt., a sosit de la Lupeni doamna 
lui Ioniţă Pop cu fiica şi au mers la Jebel, fiind rugă. Au dus-o 
şi pe Nica cu ele. În aceeaşi zi, seara, a telefonat Lulu, ca ma-
ma să meargă la Bucureşti şi, dacă medicul găseşte de bine, va 
merge cu Nica la Slănicul Moldovei. Am telefonat după Nica şi 
Mili a plecat astăzi. 

Încolo, nimic deosebit. Recolta de grâu e mizerabilă! 
Cine nu are rezerve, o s-o ducă rău.  

Aud că azi soseşte în oraşul nostru ministrul cultelor, 
părintele Burducea.  

Duminica trecută, în 15 crt., am luat parte la congresul 
judeţean al Apărării Patriotice, unde am şi vorbit.  

29 Iulie. Marţi, în 24 seara, a plecat şi Nica la 
Bucureşti. Alaltăieri seară mi-a telefonat Lulu că azi duminică 
dimineaţa pleacă ambele cu cursa la Slănic. Drum lung şi greu, 
Dumnezeu să le ocrotească! 

Alegerile din Anglia s-au terminat cu învingerea labu-
riştilor. Asta pune viitorul nostru în faţa unui mare necunoscut. 
Se crede că politica externă a Angliei nu se va schimba, fiindcă 
interesele ei rămân aceleaşi, totuşi se spune, că se va resimţi 
schimbarea în politica europeană: va dispare deosebirea de 
vederi dintre Anglia şi Rusia, iar mişcările de dreapta din Gre-
cia, Belgia etc., nu vor mai putea conta pe sprijinul Angliei. De 
fapt, guvernul grec a şi demisionat.  

E dureros că Churchill nu a rămas ca să desăvârşească 
pacea, cum a câştigat războiul. Ce mult promiteau cuvintele lui. 

Duminica trecută, trecând pe aici ministrul cultelor Bur-
ducea, i-a spus episcopului lucruri din care se vede că are cu-
noştinţă de tot ce se cuprinde în mizerabilele denunţuri trimise 
contra episcopului nostru de N. Muntean, P. Berinde ş.a. 

3 August. Azi am primit o scrisoare de la Pius. E foarte 
ocupat cu spitalul lui, cu cel militar, conduce Policlinica fa-
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cultăţii, are cabinet şi seara trebuie să-şi pregătească cursurile! 
Dumnezeu să-i ajute!  

Azi am avut şedinţă Consistorială, în care am prezentat re-
ferat în cauza de la Lupeni. Văd că pe Ioniţă îl tot urmăreşte neno-
rocirea din tinereţe, din acest motiv va trebui să renunţe şi la Arad. 

Episcopul mi-a povestit că anul trecut a fost cineva la el şi 
i-a spus că eu am legături cu comuniştii, dar să am grijă că mă 
înşel pentru că de îndată ce vor veni ruşii, voi fi primul pe care-l 
vor spânzura! Noroc că îi arătasem episcopului scrisoarea primită 
nu demult de la Groza (ca răspuns la cea trimisă de mine autorului 
cărţii „În umbra celulei”), din care reiese că noi totdeauna 
discutăm în contradictoriu! 

6 August. Azi am avut primirea solemnă a armatei 
revenite de la front. A vorbit admirabil – răspunzând tuturor – 
Generalul Talpeş, care a accentuat că înainte de toate trebuie 
să-i mulţumim lui Dumnezeu. Aud că la banchet a vorbit şi mai 
frumos: a spus că românul nu e comunist, ci e român şi pune 
mai presus de toate omenia.  

Să vedem cum se vor pune în aplicare faţă de noi ho-
tărârile de la Postdam. La tot cazul vom avea alegeri şi guvern 
ieşit din acelea. A şi spus-o, într-un discurs, ministrul de Interne 
Teohari Georgescu, că vom avea alegeri şi că duşmanii de-
mocraţiei îşi pun nădejdea în voturile femeilor, dar alegerile îi vor 
mătura! Să vedem pe cine vor mătura. La tot cazul ar fi bine să fie 
o înţelegere; cum a fost până acum nu e rău, numai să scăpăm de 
mizeriile cu armata străină în Ţară. 

Alaltăieri s-a interesat Siguranţa de „Catehismul” meu 
de clasa a VII-a primară, unde este un pasaj pe care eu l-am 
epurat, lipindu-l cu hârtie. Azi am dat o declaraţie.  

Cineva-mi spune că Beneş ar fi demisionat din cauza 
Ucrainei subcarpatice, dar că poporul nu l-a lăsat să plece. Deci 
nu a mers aşa de neted nici acolo! 

Domnul Borca a stat la Timişoara la spital şi vorbeşte mi-
nuni despre Pius. Zice că are o faimă extraordinară, toată lumea îi 
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admiră operaţiile. De la Mama şi Nica nu primesc nimic. E 
departe Slănicul Moldovei! Barem Lulu de mi-ar telefona ceva! 

27 August. Har Domnului că pot reîncepe introducerea 
însemnărilor în cartea aceasta. Multe de toate s-au adunat între 
timp, zile (nu veacuri), „triste’ntunecoase peste mine au trecut…” 

Joi, în 9 crt., am fost dus la Poliţie şi reţinut acolo „în 
interesul cercetărilor, urmând să fiu trimis în lagăr”, - aşa spu-
nea ordinul Inspectoratului de Poliţie, sosit ca răspuns la decla-
raţia mea pomenită mai sus, în chestiunea „Catehismului”. Am 
stat la poliţie până a doua zi seara, când în urma unui ordin de 
la Bucureşti, am fost lăsat acasă, cu domiciliu obligatoriu şi cu 
cancelaria sigilată. A fost sesizată de dimineaţă Preşedinţia 
Consiliului şi Lulu, care încă a lucrat; a fost încunoştinţată şi 
Timişoara, unde Otto a mijlocit de la secretarul general al Re-
gionalei Partidului Comunist o telegramă favorabilă. În aceeaşi 
zi mi-au făcut şi o percheziţie domiciliară. În aceeaşi seară Pius 
mi-a adus un cadou preţios: un cap de Christ suferind. A stat 
două zile acasă şi mi-a lăsat şi o sumă frumoasă de bani.  

Am stat aşa, cu domiciliul obligatoriu, 12 zile. În 15 am 
fost lăsat la Liturghia pontificală, fiind sărbătoare mare; în 19 
la fel, fiind instalarea de canonic a fratelui Voştinaru. Ceea ce 
mă neliniştea mai mult era că Mili şi Nica nu erau acasă, pentru 
cazul că ar fi trebuit să plec undeva. Abia în 16 am primit 
prima carte poştală de la ele, scrisă în ziua sosirii lor la Slănic.  
Peste o săptămână am primit o epistolă mai lungă de la ele.  

În 17 August mi-a telefonat Otto că a vorbit cu dl. Ilie 
Drăgan, secretarul general al Partidului Comunist din Timişoara, 
care spunea că sunt liber, el nici nu ştia că sunt reţinut cu do-
miciliul acasă; mai spunea să cer prefectului desigilarea camerei. 
Dar cu prefectul de aici nu poţi vorbi. Iar scumpul meu Lulu îmi 
telefonează că prim-ministrul ar fi dat chiar un ordin să se 
ancheteze cine a comis abuzul faţă de mine. De fapt, spunea 
ordinul Inspectoratului să fiu reţinut în interiorul cercetărilor şi să 
fiu trimis în lagăr înainte de a avea rezultatul cercetărilor. Asta a 
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făcut-o cineva de la Inspectoratul Poliţiei, despre care îmi spunea 
Otto că îi e rudă, dar că nu se poate înţelege cu el. 

Dr. Voştinaru ne spunea că la Arad părintelui ministru 
Burducea i s-a cam dezlegat limba: a spus că Tito s-ar fi înţeles cu 
Stalin asupra exterminării catolicismului în sud-estul european; iar 
biserica ortodoxă din Iugoslavia va fi lichidată de Tito.  

Ministrul de Externe al Angliei, într-un expozeu făcut 
în Camera Comunelor, a spus despre România că aici în locul 
unui guvern totalitar a venit un alt guvern totalitar. Iar despre 
alegerile publicate în Bulgaria a spus că nu le vor recunoaşte. 
Ca urmare, patru miniştri bulgari au demisionat. Despre Grecia 
a spus că Anglia îşi rezervă toate drepturile. Au mai inventat o 
bombă: bomba robot, care e mânată de unde electrice. Noile 
bombe vor stârpi lumea, ele au dus la capitularea Japoniei, au 
avut ca efect cuminţirea bulgarilor şi au amânat alegerile.  

În 21 mi-a telefonat Otto că iarăşi a vorbit cu Ilie Drăgan 
şi că sunt liber, să-mi iau libertatea a umbla prin oraş şi să-mi 
desigilez eu camera. Am vorbit cu cei de la Poliţie şi ne-am 
înţeles că pot să-mi iau libertatea, dar camera mi-o desigilează ei 
şi-mi sigilează dulapurile. Aşa s-a şi făcut. Dar nu fără emoţii. 

Radio Londra a spus că Regele României ar fi cerut 
aliaţilor să-i dea concursul la formarea noului guvern de largă 
concentrare, în vederea alegerilor. Guvernul Groza nu vrea să 
demisioneze; ministrul de Externe Tătărăscu a ţinut un 
interesant expozeu, arătând realizările guvernului şi sperând că 
va fi recunoscut şi de ceilalţi aliaţi.  

În 23 August am ţinut eu predica la catedrală.  
Azi am aşteptat-o pe Mili şi Nica, dar nu au sosit. Am 

rămas foarte necăjit.  
Scumpul meu Pius iarăşi mi-a trimis 100.000. 
29 August. Lulu mi-a telefonat alaltăieri seară că Mili 

cu Nica au întârziat cursa, de aceea nu au sosit. Vor sosi vineri. 
Mi-a mai telefonat faptul îmbucurător că e numit în comisia 
tratativelor economice cu Cehoslovacia. 
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Durere, aseară mi-a telefonat Pius că fiind el tot 
concentrat, i-a venit telegramă să meargă la Oradea, unde s-a 
mutat spitalul militar la care era el mobilizat pe loc. Să vedem, 
cum o va putea aranja. Ar fi mare pagubă să trebuiască să plece. 

Luni, în 27 crt., am vaccinat purcelul. 
Aud că Radio Londra ar fi spus-o aseară că cererea 

Regelui nostru, arătată mai sus, a fost acceptată de America şi 
Anglia, transmiţându-se Rusiei să se declare şi ea. Dar e de 
prevăzut că va refuza, cum a refuzat în cazul Greciei.   

Discursul ţinut de Tătărăscu la banchetul din 23 August 
spunea că Regele e numai cu sufletul între ei, nu şi cu trupul, 
„fiindcă nici Regii nu pot scăpa de unele robii, nici Regii nu 
pot lupta cu unele puteri, de care uneori sunt învinşi chiar 
înainte de a se lupta…” 

Aseară Radio Bucureşti a comunicat descoperirea unei 
organizaţii clandestine, care avea ca scop atentatul la viaţa 
membrilor guvernului. Era dirijată de generalul Rădescu şi 
între cei deţinuţi sunt şi Ion Flueraş1, Ilie Lazăr ş.a. 

Zilele aceste au fost descărcate în gară multe lăzi cu 
muniţie şi bombe.  

Scumpetea a ajuns de neînchipuit! Un kilogram de făină 
e 850 lei. Cartofi nu se mai găsesc, decât puţini cu 250, îi 
cumpără la sate şi îi expediază în regat şi la armată! 

31 August. Har Domnului, azi au sosit Mili cu Nica. 
Mi-au adus scrisori de la Bucureşti, în care mi se comunică 
cum că va veni o anchetă de doi inspectori de la Interne în 
cauza mea şi a Episcopului. Aftene îmi scrie că era să fie de-
ţinut şi episcopul odată cu mine. Grozav! Şi ticălosul de tră-
dător aud că a fost numit inspector în Minister! 

                                                 
1 Ion Flueraş (1882 – 1953), muncitor calificat, membru al Partidului Social 
Democrat din Ungaria, participant în Consiliul Dirigent din partea acestui 
partid. În perioada interbelică a fost preşedintele Confederaţiei generale a 
muncii. Arestat în 1948, a fost ucis în închisoarea de la Gherla. 
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9 Septembrie. Două săptămâni am ţinut „Memoriile” la 
Episcopie, în Cassa de fier. Acum le-am adus iarăşi acasă.  

Duminica trecută, la sfinţirea bisericii din Orăştie, dom-
nul prim-ministru a vorbit frumos în favoarea bisericii şi a de-
clarat că guvernul va elibera pe toţi preoţii din lagăre şi din 
temniţe şi nu va epura pe nici unul. Frumos. 

După ce a dat şi un Manifest către Ţară, prin care gu-
vernul arată că rămâne pe loc, s-a dus în delegaţie la Moscova. 
Aseară Radio Bucureşti a citit un articol din Izvestia, prin care 
sunt învinuiţi reprezentanţii anglo-americani de la Bucureşti că 
ei au provocat demersul Regelui cu schimbarea guvernului. În 
schimb Londra combate pe Izvestia şi spune că ei de la 6 
Martie nu au recunoscut acest guvern.  

Alaltăieri seară a venit Pius şi stă până mâine. Ne-a 
telefonat Lulu, lucru mare: vrea să-şi cumpere un apartament. 
Azi a sosit Ioniţă. 

Inspectorii din Minister, de care mi-a scris Aftene, au 
sosit duminica trecută, au făcut anchetă la episcopul. La mine 
nu au venit. În schimb am trimis eu la Bucureşti un memoriu 
suplimentar, cu dovezi de la primărie, de la Madosz, de la 
evreii chiriaşi la noi, şi de la Solomon – asupra purtării mele 
democrate din trecut. 

23 Septembrie. Am fost la Odorhei. Am plecat luni, în 
10 dimineaţa, cu un tren de marfă, am sosit după-amiază la Ilia, 
de unde nu am putut pleca decât a doua zi la amiază. Era un 
Rapid seara, dar nu ne-au dat bilete. A doua zi seara târziu am 
ajuns la Sighişoara, unde am stat în murdăria şi promiscuitatea 
din gară până dimineaţa următoare. Din cauză că a ars podul 
peste Târnava, nu circula trenul spre Odorhei şi am mers cu 
autobuzul C.F.R. De la Lugoj până la Odorhei am călătorit cu 
preotul căpitan Ardeleanu. 

Ce bucurie, ce fericire, când ne-am revăzut cu Camil! 
Ce bine am petrecut 8 zile la ei! Şi mi-au povestit toate sufe-
rinţele din timpul ungurilor! Vineri 14 şi duminică 16 crt., am 
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făcut eu Sfânta Liturghie acolo, protopopul nostru nefiind încă 
sosit. Am constatat că funcţionarii noştri o duc rău din cauză că 
nu le dă nimeni locuinţe; că Secuii sabotează administraţia 
românească, ba sunt întreţinuţi cu speranţa că vor fi redaţi 
Ungariei; ascund arme, nu se prezintă la recrutare, refuză pe 
funcţionarii români, chiar dacă ştiu ungureşte. Toate impresiile 
mi le-am depus într-o serie de articole, care o să apară – dacă 
vor apare – în Răsunetul de aici.  

În 20, joi dimineaţă, am plecat din Odorhei şi în 21 
vineri dimineaţă am fost acasă, unde am aflat toate bine. Pe 
drum mi-a pierit din cufăr merindea, un sweater şi o reverendă 
veche, pe care am dus-o cu mine; anume am dus ce aveam mai 
slab, să nu fie pagubă atât de mare dacă le pierd pe drum. 
Totuşi îmi pare rău, fiindcă era reverenda pe care o aveam din 
Augustinen1 şi cu care doream să fiu înmormântat. 

Acasă Mili cu Nica s-au pus pe lucru: au fiert magiun, 
au văruit şi au vopsit baia, bucătăria, au primit şi lemnele, pe 
care le-au tăiat şi aşezat la loc. De la Siguranţă au fost avizate 
că pe când voi sosi eu, vor veni să-mi desigileze biblioteca. 

Între timp s-a reîntors delegaţia română de la Moscova, cu 
concesii şi daruri menite să întărească situaţia guvernului. Dar 
anglo-americanii nu vor să-l recunoască, e mare luptă la Londra, 
unde conferinţa miniştrilor de Externe stabileşte pacea cu Italia, 
Finlanda şi ţările din Balcani. Cu România sunt dificultăţi din 
cauză că guvernul nu e considerat ca expresia poporului. Spune 
Radio America că sunt şi alte dificultăţi: ruşii au făcut cu Ungaria 
un tratat economic, prin care jumătate din economia Ungariei e 
cedată Rusiei, tot ei iau şi petrolul din Austria. Lumea se teme că 
nu se va putea evita un nou război. La Lugoj întreg liceul de băieţi 
a fost ocupat de un spital adus aici din Brăila. 

Ca să îndulcească situaţia, guvernul a admis propaganda 
la sate a partidelor istorice! Se spune că vom avea alegeri libere şi 

                                                 
1 Autorul de referă la Institutul „Sf. Augustin” din Viena,  în cadrul căruia a 
urmat studiile teologice. 
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secrete. Să le vedem! Aflu însă că e vorba de o provocare cu 
scopul ca apoi – rebus sic stantibus1 – să aibă pe cine înhăţa. 

S-a publicat zilele acestea răspunsul dat de Churchill 
anul trecut la o scrisoare a lui Franco, care dorea intrarea în 
relaţii normale cu englezii. Din acel răspuns se vede că Franco 
propusese un bloc occidental, un fel de antikomintern, despre 
care se vorbeşte mult şi astăzi.  

7 Octombrie. Alaltăieri m-a chemat la el domnul 
locotenent Frunză, care reprezintă la noi Comisia Aliată pentru 
executarea armistiţiului, un om aspru cu cei care merg la el. 
Eram curios să aflu ce vrea cu mine. S-a interesat dacă am fost 
deţinut şi cum s-a întâmplat totul. Spunea că a auzit de la 
generalul Susaicov de la Bucureşti. Aflând că biblioteca mi-e 
tot sigilată, a dat imediat ordin să se desigileze. Mi-a spus că 
orice neplăcere aş avea să-i spun lui.  

Mi-a mai spus că ruşii acum nu mai cer să se restituie 
bunurile sovietice şi că nu se mai fac rechiziţii, nici deţineri, 
decât prin Parchet (lucruri pe care, în afară de primul, le ştiam). 

Conferinţa miniştrilor de Externe la Londra s-a terminat 
cu un fiasco, adică nu s-a semnat nici o hotărâre. Anglo-
americanii acuză pe ruşi că nu au admis ca la tratatele de pace 
cu România, Bulgaria şi Ungaria să ia parte delegaţii Franţei şi 
ai Chinei, deşi pacea trebuie să fie făcută de toţi; ruşii acuză pe 
anglo-americani, că s-au abătut de la hotărârile de la Berlin. 

10 Octombrie. De ieri avem în gazdă pe dl. locotenent 
Trestianu. Sunt delegat la Congresul preoţilor democraţi pe 
ziua de 16-17 crt.  

23 Octombrie. Ieri dimineaţă am sosit acasă de la 
Bucureşti.  

Am găsit pe Lulu cam răcit, a stat în pat trei zile. 
Munceşte mult şi oboseşte. Altcum e bine.  

Congresul preoţilor ortodocşi a reuşit bine, după pă-
rerea mea a avut darul să arate lumii că există şi Biserica, în 
                                                 
1 lucrurile stând astfel  (lat.) (n. trad.) 
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aceste vremuri de mari prefaceri sociale. Mi s-a propus să 
vorbesc eu, dar am declinat, văzând o anumită dispoziţie a 
cercurilor catolice faţă de Congres. Am fost ales între 
preşedinţii congresului, ca reprezentant al cultului unit şi 
catolic. Primul-ministru1 mi-a arătat multă atenţie, s-a interesat 
de mine până am ajuns să ne vedem. Am fost în 18 crt. 
dimineaţă la el la tenis, apoi acasă, am luat micul dejun 
împreună; a doua zi prietenul Costea a dat o masă la care a 
invitat pe primul-ministru cu familia şi pe mine cu Lulu.  

De la primul-ministru am aflat lucruri triste asupra 
felului cum e judecată Biserica noastră. De fapt, Frenţiu a 
greşit cu pastorala dată împotriva sindicatelor, Rusu, oricât de 
vrednic episcop, nu-şi poate stăpâni convingerile politice, iar 
Bălan e pe aceeaşi urmă cu Frenţiu, de a nu fi vizitat Bucureştii 
de când e guvernul actual. Dar infamiile pe care le- am auzit 
proferându-se la adresa lui Bălan, în legătură cu vizita canonică 
la Conop şi care numai de la Petru Suciu au putut porni, te fac 
să îţi stea mintea în loc! 

În ceea ce priveşte situaţia generală, am constatat că 
momentan nu ne putem aştepta la mare schimbare. Groza crede 
că, dacă ar pleca el, ar veni un guvern pur comunist. Fapt e că 
până ce raportul de influenţă în sud-estul european rămâne cel de 
astăzi, nu poate avea loc nici o schimbare neagreată de ruşi. Dar 
situaţia cu Regele e încordată, îmi spunea Valer Pop, se poate să-l 
fi sedus reprezentanţii de la Bucureşti ai puterilor occidentale, 
cum i-au sedus şi pe ei la 1940 declaraţia ministrului Germaniei 
Fabritius. S-ar putea ca ruşii să ceară guvernului să preia el 
prerogativele regale şi atunci ar fi mai rău. 

Am fost la Nunţiu înainte şi după congres, când m-a 
rugat să-i fac un raport. E scandalizat şi el de purtarea lui 
Suciu2, acest netrebnic fiu al diecezei, care, intrând la minister, 
va face mult rău Bisericii. 

                                                 
1 E vorba despre Dr. Petru Groza, ajuns prim-ministru la 6 Martie1945.   
2 Autorul face referire la Petru Suciu. 
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24 Octombrie. Astăzi după-amiază a venit Pius de la 
Timişoara, cu tânărul Dr. Herbay, care l-a adus cu maşina. 
Pleacă mâine dimineaţă.  

O scrisoare primită de la P.S. Ioan Suciu, arhiereu la 
Oradea, îmi elogiază „Omiletica” şi celelalte lucrări. Iar 
prietenul P.S. Dr. Alexandru Rusu de la Baia Mare mă felicită 
că am scăpat de închisoarea pregătită de un nenorocit de frate 
întru Domnul.  

26 Octombrie. Azi a venit la noi Victor Opriş de la 
Deva şi Pius a venit din nou la Lugoj cu Dr. Herbay. 

9 Noiembrie. Zilele acestea a venit mai multă poştă de 
la Paris, cu ea şi scrisori de la Roma adresate încă în 1944. Le-
a dus cardinalul Tisserant acum la Paris şi aşa ne-au parvenit. 
Mie mi-au venit două de la Opera pentru Propagarea Credinţei 
şi una cu apelul în vederea Zilei Misionare din 1944! 
Congresul Conciliului a trimis episcopului un memoriu făcut 
Sfântului Părinte de canonicul Muntean în Martie1944. În 
acesta cere reformarea hotărârii aprobate de Blaj de a i se lua 
dreptul de assesor Consistorial. În scrisoare îl batjocoreşte pe 
episcop şi pe mine, spunând că aş fi simoniac1 şi comunist, 
încât eu am ţinut la mine ascuns pe comunistul Izsacki. Îşi bate 
joc de noi toţi. Ce demenţă! Ce ar face el, dacă l-aş descoperi 
acum eu pe el? Dar îl las în plata Domnului.  

Sâmbătă, în 3 crt., am făcut cu episcopul o excursie la vie. 
Azi am plecat la Nădrag să văd de nişte lemne. La 

Găvojdia am aflat, că directorul nu e acasă şi am venit înapoi 
pe jos.  

Situaţia politică la noi e neschimbată. Dar cea 
internaţională se dezvoltă interesant. În Ungaria alegerile au 
adus biruinţa micilor agrarieni. Truman şi-a publicat programul 

                                                 
1 Persoană care oferă bani pentru a obţine putere spirituală sau poziţii înalte 
în ierarhia bisericii; de la Simon Magul, care le-a oferit bani lui Petru şi 
Ioan ca să pună mâna pe el şi să-i dea puterea Sfântului Duh („Faptele 
Sfinţilor Apostoli” 8, 18-24). 
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politic în 12 puncte. Acest program a fost discutat şi aprobat în 
Camera Comunelor, Anglia susţinându-l cu toată hotărârea. Şi 
s-a mai spus că secretul bombei atomice nu trebuie descoperit 
nimănui. Bomba aceasta şi afirmarea tăriei americanilor par a 
domina situaţia. Aud că Radio America ar fi difuzat un memo-
riu al lui Maniu care cere ca la noi să nu se facă alegeri până ce 
ţara nu va fi liberă şi să se elibereze cât de în grabă, ca să nu 
ajungem la dezastru. Se spune că Maniu e optimist şi crede că 
americanii nu ne vor lăsa, iar ruşii în cele din urmă totuşi vor 
prefera să cedeze decât să aibă război. 

14 Noiembrie. Incidentele ce au avut loc joi, în 8 crt., la 
Bucureşti, în legătură cu demonstraţiile din faţa Palatului, fiind 
ziua Regelui, au compromis definitiv situaţia actualului guvern. A 
fost ordonat ca de această sărbătoare să se ţină cursuri şcolare, 
deşi există o decizie ministerială publicată în Monitorul Oficial că 
evreii merg sâmbăta la şcoală numai facultativ. Asta în sine a fost 
cea mai mare greşeală. Că ce şi cum s-a întâmplat nu putem vedea 
prea clar. Se spune că americanii ar fi filmat cele petrecute. Vom 
trece încă prin multe mizerii.  

Aici în Lugoj, nemernicul de protopop Petru Suciu se 
pregăteşte şi se laudă că ne va face mizerii. O să trecem şi peste 
acestea. 

Ieri a fost la noi doamna Terea Vladislav din Vulcan.  
15 Noiembrie. Mâine plec la misiuni la Ponor, de acolo 

la Vulcan. 
26 Noiembrie. Am ţinut misiunile la Ponor între zilele 

de 18-21 crt., după care am mers pe Jiu: miercuri, în 21 seara, 
am mers la Vulcan, joi, în 22, am mers la Lupeni, unde Ioniţă a 
făcut pomana porcului, iar a doua zi după-amiază am mers îna-
poi la Vulcan. Sâmbătă dimineaţa am mers la Petroşani, după-
amiaza am plecat mai departe, seara am stat cinci ore la 
Subcetate, la preotul nostru, apoi dimineaţă am fost la Caran-
sebeş; de aici, cu mare întârziere, ne-a adus un tren de marfă la 
Lugoj. Mai proastă e călătoria pe linia Simeria – Lupeni, unde 
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nu sunt decât „bou-vagoane”, iar pe linia Caransebeş – Subce-
tate, atât la dus, cât şi la întors, stai noaptea 3-4 ore la Bouţar. 

Pe Jiu e mare mizerie cu muncitorimea, producţia e 
foarte slabă, nu se mai munceşte cum ar trebui. Dar din spusele 
şefilor de gară şi dintr-o circulară pe care am văzut-o apare că 
nici la C.F.R. nu mai e disciplină, angajaţii nu se prezintă la 
serviciu şi din această cauză suferă comunicaţiile. Tot mai 
multe mizerii lovesc viaţa noastră economică şi, cum se vede, 
asta se întâmplă după un plan sistematic. 

La Petroşani sunt foarte nemulţumiţi de preotul Miclea.  
Sperăm că nu le va reuşi acelora care cu tot preţul vor 

să ne fericească să-şi ajungă scopul! Alegerile din Austria – 
după cele din Ungaria – cu biruinţa partidelor creştine şi 
populare, ne deschid noi orizonturi. Tot politica creştină pare a 
cuceri şi Italia. Că în Iugoslavia a ieşit altceva, este din cauza 
puternicei poziţii a lui Tito; iar cele din Bulgaria nu le recunosc 
aliaţii! Când vor fi alegerile la noi? Asta o întreabă toată lumea. 

Mark Etheridge1, trimisul ministrului de Externe 
american, şi-a terminat vizita la noi mai curând decât era 
plănuit. Dar credem că s-a edificat complet! 

28 Noiembrie. Ieri am tăiat porcul,  primit ca purcel de 
Anul Nou trecut de la părintele Berinde. A fost 118 kg curat. 
Dacă nu-l creşteam noi, nu am fi avut porc de tăiat. În târg au 
ajuns la 5-6.000 lei kg viu! S-a vândut un porc şi cu un milion! 
Unde am ajuns!  

1 Decembrie. Azi am ţinut pentru prima oară marea zi 
a Unirii într-un chip absolut prozaic. A fost ordonată numai 
arborarea drapelelor, nici repaus duminical, nici Te Deum. În 
schimb, Radio Bucureşti i-a înjurat în emisiunea sa pe Maniu-
Brătianu, că ei conspiră cu reacţionarii maghiari contra unităţii 

                                                 
1 Jurnalist american, membru al Comitetului pentru Europa Liberă, 
organism înfiinţat în SUA în anul 1949 pentru ajutorarea emigranţilor 
români din est.  Prezent în România, a sesizat lipsa de realism a lui Iuliu 
Maniu în privinţa ajutorului aşteptat de la anglo-americani. 
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Ardealului! Aceste minciuni neruşinate mână tot mai mult apa 
pe moara lui Maniu.  

7 Decembrie. A trecut şi de data aceasta Sf. Nicolae în 
pace! Am avut destui vizitatori, am primit şi telegrame destule, 
între altele de la domnul prim-ministru. Cea mai mare bucurie 
mi-a făcut telegrama de la Lici, sosită în 2 zile. Cu Lulu şi Pius 
am vorbit la telefon.  

Duminică, în 2 crt., am fost de am servit la Valea 
Lungă1, mergând şi venind pe jos.  Azi a venit de la minister 
scrisoarea prin care se spune că voi fi pensionat din oficiu pe 
data de 17 Februarie. Adică cu o jumătate de an mai înainte de 
limita de vârstă. Să vedem ce va răspunde episcopul. E şi asta o 
lucrătură a lui Petru Suciu.  

A murit doamna prof. Dionne.  
11 Decembrie. S-a pus pe iarnă grea, viforul a 

înzăpezit liniile ferate, trenurile nu mai pot circula! 
18 Decembrie. Iarna a început să slăbească. Peteanu, 

care a mers la Bucureşti cu rapidul timp de 4 zile, a venit 
încoace mai bine. Ne-a adus scrisoare de la Lulu şi 200.000 lei 
cadou mamei şi lui Nica de la Lici.  

Azi am fost ascultat la Poliţie: dacă nu sunt eu autorul 
unor denunţuri anonime trimise contra protopopului Suciu.  

20 Decembrie. După ce abia alaltăieri am fost ascultat 
de Poliţie, azi s-a trimis Episcopiei rechizitoriul în chestiunea 
reclamaţiei lui Petru Suciu. În primele momente m-a indispus 
foarte mult, crezând că poate urma suspendarea. După aceea, 
am constatat că legea prevede ca numai la ordonanţa definitivă 
şeful administraţiei să poată aplica suspensiune. 

Totuşi, un nou calvar mă aşteaptă. Va fi un proces lung, 
având mai întâi prin contraexpertize să combat cauza că eu aş 
fi autorul. Dacă asta nu reuşeşte, trebuie să intrăm în fondul 
cauzelor. Nu mă îndoiesc că reclamantul va ieşi ciupelit, dar 
trebuie adunate dovezi precise. Nu prea am încredere în cei de 
                                                 
1 Parohie greco-catolică în protopopiatului Lugojului. 
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la Corul „Lyra”. Apoi dezbateri, avocaţi, emoţii, speze. Şi dacă 
aş suferi numai eu! Dar suferă familia mai mult decât mine!  

Azi, la Dr. Bireescu, fiind ziua lui, ne-am găsit mai 
mulţi să stăm de vorbă. Se pare că la Moscova, unde s-au 
adunat iarăşi cei trei miniştri de Externe, a venit şi Stalin din 
concediul pe care-l petrece în Crimeea şi nu se prea înţeleg. Cel 
puţin până acum nu s-a comunicat nimic. Şi dacă nu se înţeleg 
– sunt multe chestiuni la ordinea zilei: Iava, Persia, Balcanii – 
atunci lumea crede că se va ajunge la o ruptură, ce fatal aduce 
războiul. 

În ţară, lucrurile merg tot mai rău. Acuşi nu mai avem 
nici la Lugoj lumină electrică; la Timişoara s-a retras circulaţia 
tramvaielor, curentul la uzine şi gospodării. Scumpetea e 
îngrozitoare: porcul viu e 7.000 lei, porumbul în piaţă 60.000, 
făina clandestin 1.500-1.700 lei kg, unsoarea 16.000, am auzit 
că pentru o gâscă grasă s-ar fi cerut şi 90.000 lei! Aurul 400 – 
500.000 lei! (moneda noastră şi napoleonul).  

Jafurile pe tren şi pe străzile oraşelor se ţin lanţ. Şi vine 
tot mai multă armată, mai nou se spune că cea din 
Cehoslovacia va veni să petreacă la noi ca oaspete.  

Primul-ministru Groza ar fi cerut Regelui şi acesta ar fi 
refuzat să-şi reia exercitarea funcţiunii. Groza ar fi ameninţat 
că preia guvernul, Regele ar fi comunicat anglo-americanilor 
că în acest caz părăseşte ţara, iar aceştia au răspuns că atunci şi 
ei o părăsesc împreună cu El. Auzind despre asta, ruşii ar fi 
molcomit lucrurile ca să nu se facă nimic! 

28 Decembrie. Au trecut sărbătorile Crăciunului cu 
bine. Lulu nu a venit, s-a dus la munte, dar am avut bucuria că 
ne-a venit Pius. Lulu a trimis 200.000 lei de Crăciun de la Lici. 
Şi Pius a trimis înainte 150.000 pentru cumpărarea de cadouri. 
Dar nu prea aveai ce cumpăra. Eu, de exemplu, nu mi-am găsit 
pălărie la piaţă.  

Azi s-a dat publicităţii comunicatul de la Moscova. 
Impresia generală e că marii aliaţi din Apus au cam abandonat 
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Balcanul pentru concesii ce le vor fi făcut ruşii în Extremul 
Orient. Cu preţul introducerii în guvern a câte doi miniştri din 
partidele de opoziţie, se vor recunoaşte guvernele român şi 
bulgar. Şi tot Vâşinski va dirija remanierea guvernului. Acest 
guvern va face la noi alegeri. E bine că totuşi, vom avea guvern 
favorizat de ruşi, cu care trăim în vecinătate şi va fi bine să 
trecem peste alegeri, ca să fim orientaţi ce va fi de noi în viitor. 
Ieri iarăşi s-a vehiculat că anumite elemente de la noi ar fi cerut 
încadrarea ţării în Uniunea Republicilor Sovietice!  

Iată ce s-a ales din iluziile ce îşi făceau unii după vizita 
lui Ethridge: vă vine Tilea şi formează un nou guvern, luând 
şefia partidului liberal etc.! Să vedem ce mutră va face acum 
Maniu, care îi asigura pe toţi că va fi bine!... 

Iată, pentru a-l eterniza aici, şi textul comunicatului 
privitor la noi: 

 
Despre România 

«Cele trei guverne sunt dispuse să dea 
Majestăţii Sale Regele Mihai sfatul pe care El îl ceruse 
prin scrisoarea sa din 21 August 1945 asupra lărgirii 
guvernului român. Majestatea Sa Regele va fi sfătuit, ca 
un membru al Partidului Naţional Ţărănesc şi un mem-
bru al Partidului Liberal să fie cuprinşi în guvern. Co-
misia menţionată mai jos va trebui să se convingă: 

a) că ei sunt adevăraţi membri reprezentativi ai 
grupărilor de partid nereprezentate în guvern; 

b) că ei sunt potriviţi pentru aceasta şi vor lucra 
loial cu întregul guvern. 

Cele trei guverne iau notă că guvernul român 
astfel reorganizat va declara că alegeri libere şi nestin-
gherite vor fi ţinute cât de curând posibil, pe baza 
votului universal şi secret. Toate partidele democratice 
şi antifasciste trebuie să aibă dreptul să ia parte la aceste 
alegeri şi să prezinte candidaţi. 
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Guvernul reorganizat va da asigurări cu privire 
la acordarea libertăţii presei, a cuvântului, a religiei şi a 
adunărilor. 

D-nii A. I. Vâşinşki, A. Harriman şi Sir Archi-
bald Clark-Kerr sunt autorizaţi, în calitate de Comisie, 
să plece imediat la Bucureşti pentru a se consulta cu M. 
Sa Regele Mihai şi cu membrii actualului guvern, în 
vederea executării sarcinilor menţionate mai sus. 

Imediat ce aceste sarcini au fost împlinite şi au 
fost primite asigurările cerute, guvernul României, cu 
care guvernul sovietic menţine relaţii diplomatice, va fi 
recunoscut de guvernul Statelor Unite ale Americii şi de 
guvernul Regatului Unit.» 
 
31 Decembrie. Încheiem anul, care ne-a adus atâtea 

emoţii, bucurii şi întristări. Bucurie cu numirea lui Pius de 
conferenţiar universitar, ajuns atât de apreciat încât nu putem 
mulţumi îndeajuns lui Dumnezeu. Şi cu Lulu am avut numai 
bucurii. Iar scumpul nostru Lici, care ne-a trimis şi acum o 
telegramă, o duce bine acolo şi ne face multă bucurie! Întristări 
am avut cu necazurile mele, care nu ştiu dacă şi cum se vor 
termina anul acesta! Procesul cu protopopul Suciu e o 
moştenire grea a anului 1945. 

Mâine seară plec la Bucureşti! 
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Anul 1946 
 
 
În numele Domnului! 
12 Ianuarie. În seara de Sf. Vasile am fost la Revelion 

la Corul „Lyra”, unde am stat cam o oră.  
Anul Nou l-am petrecut ca de obicei: serviciul divin, 

recepţie la episcopul, câteva vizite. Seara am plecat la Bucu-
reşti, pentru a vedea mai multe chestiuni: pensionarea, procesul 
cu Suciu, hârtie ş.a. 

Am găsit pe Lulu reîntors de la munte cu un picior 
scrântit la schi. Dar umbla la birou, numai după amiaza stătea 
acasă, tratându-se cu apă de plumb. Încolo e bine, dar nu ştiu 
de unde mai face rost  de bani, cu atâtea cheltuieli! 

Am găsit şi 2 scrisori drăguţe de la Lici. Pe Pius l-am 
servit, făcându-i cererea pentru definitivare, după indicaţiile 
prof. Iagnov, care era chiar acolo şi lucra în chestiune. 

Am văzut pe miniştrii Burducea, care se făcea că nu ştie 
nimic de pensionarea mea; pe Vasile Stoica la Externe, care mi-a 
vorbit de readucerea românilor din Franţa şi despre chestiunile Bi-
sericii noastre într-un mod foarte amabil, el fiind filocatolic (cam 
necăjit pe Nunţiu); pe Valer Pop, pe care l-am găsit în convalescen-
ţă, după o boală grea; pe primul-ministru Groza, la masă la Costea, 
de unde l-am însoţit până acasă; pe Nunţiu, căruia i-am dus o scri-
soare în cauza nenorocitului de Petru Suciu, care vrea să se răzbune 
şi asupra lui; pe arhiepiscopul Cisar, pe care l-am pus la curent cu 
faptele lui Suciu; pe P.S. Aftene şi pe Carada, bolnav; pe Cer-
năianu, care mi s-a angajat să vină să pledeze în procesul meu etc.   

Era chiar în curs completarea guvernului în conformi-
tate cu hotărârile de la Moscova, iar cu Groza nu se putea trata 
nimic, mi-a dat un avocat căruia i-am expus cauza mea şi a ră-
mas să-i refereze1 lui Groza. 
                                                 
1 raporteze  



 593

Situaţia politică, pe care mulţi ar dori să o vadă schimbată, 
e determinată de realitatea actualelor noastre relaţii cu ocupaţia alia-
tă. Asta – cred eu – nu se poate schimba multă vreme. Dacă sunt 
utopişti care cred că s-ar putea altfel, ei se înşeală amar. Mai bine să 
ne acomodăm şi să căutăm a reduce relele la minim. Aici e marele 
merit al domnilor Tătărăscu şi Groza. Dar situaţia economică e atât 
de gravă încât pare că pe această cale vine prăbuşirea sistemului 
burghez la noi. De exemplu, la hârtie: fabricile din ţară ar putea 
produce zilnic 20 vagoane, îndestulând prin aceasta nu numai 
nevoile României, ci şi ale Bulgariei şi Iugoslaviei; dar nu au 
combustibil, deşi petrolul e lângă ele! La Bucureşti e o scumpete 
enormă, mă mir cum trăiesc funcţionarii. Toată lumea face speculă! 

În situaţia Bisericii noastre se prezintă un moment nou: 
în Martie vom avea alegere de Mitropolit. Să dea Domnul ca 
prin aceasta să pornim pe o cale nouă, căci stăm rău de tot. La 
Culte, Burducea, care e în luptă şi cu democraţii lui (a doua oa-
ră schimbă pe secretarul şi directorul general), faţă de noi a an-
gajat pe nenorocitul de Suciu, care vrea să se răzbune asupra 
tuturor. Iar apropierea nu o caută nimeni! 

Am primit, cu mare greutate, două valuri de hârtie, unul 
la bursa neagră, cu preţ întreit, altul la Oficiu. Sunt comenzi 
mari de catehisme şi nu mai avem cu ce să le publicăm. 

În zilele de 9-10 crt. a fost în vizită la noi maiorul Şan-
dru de la Sinaia, care ar dori să o peţească pe Nica, dar mi se 
pare, a cam întârziat.  

În Ungaria situaţia e proastă de tot. Cauza: au votat la 
alegeri cum nu trebuia! Aşa va fi şi la noi, după alegeri. Dar se 
spune că Groza nu admite alegeri decât cu listă unică.  

Cu tot aranjamentul ce s-a făcut, americanii par a nu 
avea încredere în guvernul Groza. Spuneau aseară la radio că, 
deşi s-a proclamat suspendarea cenzurii, totuşi declaraţiile lui 
Dinu Brătianu au apărut ciuntite şi abia în câteva ziare! 

18 Ianuarie. Învăţătorul Weber, revenit de la Timişoara 
unde Pius l-a tratat cu grava lui maladie nervoasă, spune că 
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acolo în spital toată lumea îl adoră pe Pius, că e o minune, că 
maicile spun că e un „semizeu”. Dar şi munceşte de dimineaţa 
până seara. Dumnezeu să-l ocrotească!  

Astăzi mi se îmbie spre cumpărare sare cu 800 lei kg. 
Grozav! Dar trebuie să luăm ca să avem cu ce cumpăra în schimb 
de la ţărani! Porumbul aud că a ajuns 110.000, grâul 200.000 lei 
suta de kg, făina 2.500 kg, o pereche de găini 29.000 lei. Grozavă 
scumpete şi nimeni nu mai dă pe bani nimic. 

19 Ianuarie. Azi îmi comunică episcopul copia unui 
raport făcut către Ministerul Cultelor de nenorocitul de Petru 
Suciu, prin care propune desfiinţarea unor parohii, sistarea 
salariului la preoţii din străinătate, revocarea preoţilor detaşaţi 
etc. Tot azi aud că Molotov (ministrul de Externe al Rusiei), nu 
merge la Londra fiindcă s-a găsit documentul prin care el s-a 
înţeles cu Ribbentrop asupra împărţirii Angliei. De fapt, dacă 
Rusia nu făcea pact de neagresiune cu Germania, aceasta nu ar 
fi dezlănţuit războiul, care a adus atâtea nenorociri! 

De câteva zile avem ger sec.  
28 Ianuarie. Alaltăieri am fost cu Nica la Timişoara, unde 

Pius a dat o foarte reuşită recepţie de ziua lui, la care au luat parte 
peste 50 de invitaţi. A reuşit foarte bine, într-o animaţie care a 
durat până dimineaţa. Cu această ocazie încă o dată m-am convins 
de ce mari simpatii se bucură Pius la Timişoara. Toţi oamenii de 
seamă mi-au vorbit foarte elogios despre el.  

16 Februarie. Duminică, în 3 crt., Nica a fost iarăşi la 
Timişoara, invitată la Dr. Domide. Lulu mi-a telefonat că 
pentru diferite cadouri are nevoie de cârnaţi, şuncă, slănină: să-
i cumpăr gata ori să-i tai un porc. Am luat din târg un purcel, 
pe care împreună cu al nostru – al doilea – l-am tăiat vineri, în 
8 crt. Al lui Lulu a fost de 46 kg, cumpărat cu 460.000 lei. Al 
nostru de 85 kg. Numai la măcelar am plătit 27.000 lei, plus 
3.000 pentru maţe! Afumatul a fost 10.000. 

E grozavă scumpetea! Făina e deja 3.000 lei kg, cartofii 
1.500, fasolea 2.000. E mizerie în toată lumea, chiar a discutat-o 



 595

Adunarea Naţiunilor Unite la Londra. În Europa se spune că noi 
stăm mai bine, apoi Olanda şi Norvegia. Dar şi la noi e foamete în 
Oltenia: trenurile sunt pline de olteni, care vin cu saci goi şi cu câte 
un purcel să-l vândă aici şi să ducă înapoi porumb; trenurile spre 
Severin sunt încărcate şi pe acoperişuri de oameni cu saci. C.F.R. 
nu mai ştie ce să facă, odată a detaşat vagoanele de clasa a III-a la 
Timişoara şi a format altă garnitură. Dar ce să le faci? Dacă nimeni 
nu se îngrijeşte de ei! Iată cum arată democraţia noastră, care face 
mai mult demonstraţii politice în loc să se îngrijească de popor! 

Nici nu au democraţii vreo trecere la ţărani. Se mai fac 
sforţări ca la viitoarele alegeri partidele din F.N.D. să meargă 
împreună. Prietenul Proşteanu, preşedintele Frontului 
Plugarilor, îmi spune că ţăranii cer ca Frontul Plugarilor să 
meargă în alegeri cu Naţional-Ţărăniştii ori mai bine singuri, 
dar nu cu comuniştii, fiindcă nu vor lua niciun vot. E absolut 
dezgustătoare propaganda de defăimare ce se face împotriva 
domnului Maniu, prin mâzgălirea pereţilor pe străzile oraşului; 
am văzut într-un loc chiar „porcul de Maniu”. Toate acestea 
mână apa la moara lui. E regretabil că nu o văd cei care ar 
trebui să-l combată altcum. 

Laptele ni s-a urcat la 1.000 lei kg; nu mai luăm decât 1 
kg pe zi, iar duminica – şi ocazional – mai câte unul! Eu cu 
servitoarea dejunăm supă de chimion. E foarte bună. Iar mălaiul 
ce se coace la noi în ţeavă1 e mai gustos decât pâinea neagră, ce se 
primeşte acum de 3 ori la săptămână. O lună de zile nu s-a primit 
decât puţină făină de mălai, din când în când.  

Recunoaşterea guvernului de către anglo-americani este 
un act bine-venit. În situaţia actuală, niciun alt guvern nu ar putea 
conduce ţara mai cu succes, ci doar mai rău! Nu ar trebui să se 
ţină nici alegeri, fiindcă ori va fi rezultatul agreabil Rusiei şi 
atunci suntem acolo unde am fost, ori nu, şi atunci ea, neavând 
încredere în noi, va căuta să-şi asigure interesele cum va şti. 

                                                 
1 cuptor  
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Cu numirile la Facultatea din Timişoara a fost – şi se 
pare că mai este – mare luptă. Pius are contracandidaţi serioşi. 
Sperăm că Petru, cu care a vorbit Otto, o va aranja bine. 

Avem vreme cu ger sec. Bine că e acum, dar cam strică 
la semănături. 

22 Februarie. Nu mult a ţinut gerul sec: cu Stretenia 
veche a urmat ninsoare, vânt, pleaşcă şi asta ţine aşa de o 
săptămână, ba alaltăieri am avut tunete şi fulgere.  

Duminică, în 17, a venit seara Pius, cu familia Domide, la 
o cununie, făcută de mine, a unei nepoate a doctorului Bolchiş. 
Au plecat luni. Aflu că Pius nu a fost numit definitiv, din cauza 
rivalului, ci rămâne mai departe suplinitor.  

Ieri aş fi avut prima dezbatere în procesul cu Suciu, dar 
s-a amânat pentru a se adăuga denunţurile ce lipsesc la dosar. 

27 Februarie. Duminică, în 24 crt., am fost delegat la Ca-
ransebeş, la jubileul de 60 de ani al episcopului de acolo. Am fost 
primit cu toată omenia, reţinut la masa restrânsă a P.S. Sale. A 
fost o serbare frumoasă, cu toate autorităţile. Stând de vorbă cu 
unii şi alţii, nu am găsit pe nimeni care să sprijine regimul actual. 
Cauza: lipsa de încredere în sinceritatea lor. Mi se spunea că acolo 
a fost dat cineva afară din serviciu la C.F.R. din cauză că, fiind şi 
el comunist, în şedinţa lor, când cineva a propus suprimarea lui 
Maniu, şi-a permis să spună că dacă Maniu e păcătos trebuie adus 
în faţa Tribunalului poporului! Se vorbeşte de plecarea ruşilor. Se 
zice că de la Deva şi Orăştie ar fi plecat. De la noi a plecat loco-
tenentul Frunză, reprezentantul Comisiei Aliate. S-au desfiinţat 
reprezentanţele pe judeţe. Multe neînţelegeri se aud între englezi 
şi ruşi. Mai nou revolta marinarilor din Bombay, protestele 
chinezilor contra ruşilor în Manciuria, armata polonă din Italia 
sunt tot atâtea motive de neînţelegere. Dar şi le spun pe faţă, nu ca 
pe vremea diplomaţiei secrete!  

Mili e tot suferindă, tot cu crize. A încercat mai nou toate: 
Steinonit, radiumchema, un tratament cu untdelemn propus de d-
na Marianov – tot în zadar! Nu ştiu ce să mai facem! 
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31 martie. Demult nu am mai introdus nimic aici. Cauza: 
sunt multe absenţe de acasă şi ocupaţiile enorme după reîntoar-
cere.  

Miercuri, în 6 Martie, am plecat la Bucureşti, pentru a 
merge de acolo la Blaj la alegerea de mitropolit. Am dus unele 
lucruri lui Lulu (din purcelul pe care l-am tăiat) şi m-am folosit de 
ocazie, pentru a mai vedea de câte ceva. Pe Lulu l-am găsit bine. 
La Ministerul Cultelor nu mai era Burducea, a plecat lăsând 
impresii destul de proaste, cum am înţeles şi din cuvântările 
rostite cu ocazia instalării domnului Ralea ca interimar, unde am 
fost poftit şi eu. În cauza mea nu am mai aflat nimic. Dar Petru 
Suciu era avantajat deja, încât nu peste mult a apărut decizia 
ministerială, prin care se anulează detaşarea lui la Culte.  

Pe primul-ministru l-am văzut la masă, la Costea. E 
montat de democraţi în contra Papei, nu mai e omul cu vederi 
largi cum era odată. Zicea că pe Nunţiu o să-l trimită acasă şi nu o 
să mai ţinem reprezentant la Vatican. În ceea ce priveşte alegerea 
de Mitropolit, spunea că pe Rusu nu o să-l agreeze guvernul; 
vorbea bine de Suciu de la Oradea şi de Hossu. 

La Nunţiu am dus scrisori şi am adus de la el la Blaj. 
Bătrânul şi-a luat-o în cap, că aranjează el chestiunea cu P. 
Suciu. Dar omul acesta nefiind normal, nimeni nu-l va putea 
aranja. În ce mă priveşte, primul-ministru mi-a comunicat că a 
luat măsuri foarte liniştitoare. Să vedem: zilele acestea avem 
iarăşi termen la Tribunal.  

Am obţinut 2 valuri de hârtie, la Oficiu. 
În cauza lui Pius, am aflat că s-au făcut eforturi mari ca 

să fie numit Adam, rivalul lui. Acum propunerile urmează să le 
facă Consiliul facultăţii: să vedem dacă îl vor propune.  

Am aflat că Biserica ortodoxă română a primit de la Pa-
triarhul Serghie al Moscovei aviz: să înlocuiască pe toţi actualii 
chiriarhi cu alţii, aleşi de popor; să renunţe la învăţământ; preoţii 
să rămână simpli ceremonieri. Nu ştiu cum se vor simţi fraţii 
ortodocşi în faţa acestor probleme. Aud, de altfel, că actualul 
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Patriarh român e o figură plină de naturaleţe, a fost la masă la 
Nunţiu şi a vorbit frumos. Dar când e vorba de unirea bisericilor, 
ortodocşii spun că îi preferă pe romano-catolici mai degrabă decât 
pe uniţi. Şi Nunţiul îi crede. Este de altfel – îmi spunea P.S. 
Aftene – o tendinţă la romano-catolici de a ne bagateliza pe noi. E 
trist acest antagonism între cele două rituri catolice, mai ales dacă 
nu e vorba şi de o deosebire naţională. 

În 10 seara am plecat cu rapidul la Blaj, unde am sosit luni, 
în 11 dimineaţa. În aceeaşi zi, seara, au început exerciţiile spirituale, 
care au durat până vineri dimineaţa. Eu am stat în camera lui 
Augustin Popa. Blăjenii erau toţi hotărâţi pentru Rusu. Vineri a fost 
conferinţă intercapitulară şi conferinţă episcopească, apoi 
verificarea alegerilor. Sâmbătă a avut loc alegerea, al cărei rezultat 
să vedem cum îl va duce la izbândă Sf. Scaun cu guvernul actual. 

Duminică, în 17 seara, am plecat de la Blaj, iar luni 
dimineaţă am fost acasă.  

Marţi am fost la vie, unde am luat puţin teren de la 
prietenul Victor Ungur, pentru zarzavaturi. Am săpat şi eu, m-
am dezbrăcat fiind asudat şi am luat reumatism la mâini.  

Vineri, în 22, am plecat la misiuni la Silaj, unde am stat 
până marţi 26 dimineaţa. Au reuşit. Dar am constatat că pă-
mântul se lucrează slab, nici cei cu tractoare nu-l mai lucrează.  

E şi o vreme nefavorabilă, lipsă de ploaie, grâul e rar 
din toamnă şi nu se drege. La radio se spunea că anul viitor 
criza alimentară mondială va fi mai mare decât anul acesta 
fiindcă nu vor mai fi rezerve.  

Miercuri, în 27, am fost iarăşi la vie, unde am săpat din 
greu toată ziua.  

Consiliul Securităţii Naţiunilor a ajuns într-o fază cri-
tică, întrucât Rusia nu admite să se discute evacuarea Iranului.  

10 Aprilie. Ieri am sosit de la Vulcan, unde am mers să 
văd de vânzarea casei din str. Oituz. Casa e mare, dar ruinată, 
nu vom lua mult pe ea. Am fost şi la Lupeni. Am mers la Bu-
cova, unde am cumpărat lemne pentru Episcopie. 
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Toată lumea e îngrijorată din cauza lipsei de ploaie. 
Anul acesta poate să fie un dezastru.  

Chestiunea cu ruşii şi Iranul s-a aranjat. Deocamdată 
politica rusă are izbânzi pe toată linia. 

14 Aprilie. Scumpetea a ajuns o nebunie. Pare că articolele 
agricole au scăzut ceva, dar la celelalte am ajuns la cifre astrono-
mice. Medalia de aur e peste un milion! Laptele ni s-a urcat la 
1.500 lei, iar articolele industriale numai cu preţ negru se pot avea, 
fiindcă e nevoie să plăteşti bacşiş începând cu ministerul! 

În ceea ce priveşte situaţia noastră la conferinţa de pace, 
sunt multe versiuni. Ungurii tot speră în o revizuire, anglo-
americanii par a-i susţine. Azi au apărut în ziare declaraţiile lui 
Groza, care spune: 

 
« ... eu fiind şi ardelean, port în mână conştiinţa 

că aceeaşi prietenească oblăduire din partea Uniunii 
Sovietice va consolida şi graniţele Ardealului, realizate 
graţie jertfei de sânge a Marii Armate Roşii şi, alături 
de ea, a armatei noastre române. 

În suflet cu acest sentiment, de a avea alături de 
noi marea prietenie a Uniunii Sovietice, eu şi colegii 
mei păşim singuri înainte, fără teama de a fi nevoiţi să 
facem un pas îndărăt de la această graniţă de astăzi.» 

 
Să vedem cum se va prezenta noul buget  (de mii de mili-

arde) şi noile salarii! O secetă cumplită ne ameninţă cu dezastru! 
19 Aprilie. Azi avem marea bucurie de a ne fi venit 

Lulu în vacanţa de Paşti. Deseară vine Pius. Lui Lici i-am 
telegrafiat ieri de Paşti şi de ziua naşterii; am plătit 18.800 lei. 
S-au urcat frumos tariful poştal şi C.F.R. Seceta continuă. 

20 Aprilie. Aseară a sosit şi Pius. I-au furat pe drum 
portofelul.  

Administraţia de la noi a primit ordin să urmărească cu 
atenţiune toate mişcările „Madosz”-ului, fiindcă ungurii se miş-
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că. La conferinţa de pace vor să ceară rectificare de frontieră şi 
coridor la Secuime. 

29 Aprilie. A trecut cu bine sărbătoarea Paştilor, având 
mulţumirea că au fost copiii cu noi, în afară de Lici, căruia i-
am trimis o telegramă. Răspunsul lui a sosit la patru zile după 
trimiterea telegramei noastre. Pius şi Lulu ne fac mari bucurii, 
sunt copii buni şi distinşi. Lulu e avansat şef de serviciu la 
B.N.R., iar Pius are mare trecere la Timişoara şi, dacă îl ajută 
Dumnezeu, acuşi va fi definitivat ca şi conferenţiar.  

Luni a sosit la noi şi doamna Nela Mihu de la Galaţi, 
având fetele aici internate la spital pentru scarlatină.  

Miercuri, în 24,  a dat Nica  o recepţie foarte reuşită de 
ziua ei.  

Vineri, în 26, Pius cu Lulu au plecat la Timişoara; Lulu 
a revenit duminică. A făcut acolo ceva cumpărături de vreo 3 
milioane jumătate.  

Azi am avut parastas pentru Sandu; l-a făcut Ienea. 
După masă am fost cu întreaga familie la vie.  

În politica externă: guvernul maghiar, reîntors de la 
Moscova, spune că ar fi primit asigurări pentru autonomia 
Transilvaniei; mai târziu Londra a spus că pretind şi o rectificare 
de frontieră şi că l-ar fi invitat pe Groza să trateze direct cu ei.  

1 Mai. Aseară a plecat Lulu. Noroc că a obţinut loc în 
vagon-lits, deşi l-a costat destul de mult. Scumpul de el, atâta a 
cheltuit până a fost aici. Nu sunt în clar cu posibilităţile lui 
materiale, dar văd că are mână largă şi ne încurajează şi pe noi să 
nu cruţăm. A cheltuit până acum cu Pius câteva milioane şi spune 
că mai trebuie să-l ajute, fiindcă Pius are doar doi pacienţi pe zi.  

Zilele acestea mi-a trimis vorbă doctorul Iamandi să-mi 
mai controlez ureea. Mi-am făcut analiză: 0,68‰. Iată pentru 
ce sunt atât de slab! Trebuie să încep iarăşi regim.  

La adunarea miniştrilor de Externe de la Paris se va decide 
acum dacă vom avea pace ori război. Aud că Franasovici, 
ministrul nostru de la Londra, face apeluri disperate ca Groza să-şi 
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mai completeze cabinetul, fiindcă el la Londra nu e considerat 
reprezentant al ţării, ci doar al unui guvern.  

Azi e 1 Mai. La program nu s-a prevăzut nimic la 
biserică. Preotul Las îmi spune, că şi evreii se îmbracă în haine 
ţărăneşti (a văzut pe unul cu asemenea haine subsuoară intrând 
la alt evreu să se îmbrace!). 

Străzile sunt şi azi murdărite cu inscripţii contra lui 
Maniu şi Brătianu. 

5 Mai. Cineva, venit azi de la Bucureşti, îmi spune că 
Tătărăscu s-a reîntors de la Paris. Va să zică, nu e nevoie acolo 
de ministrul nostru de Externe! Altfel pare că merge cam prost 
acolo: nu se înţeleg deloc asupra Triestului! 

Din Rusia trebuie să plece o mare mulţime de evrei. Au 
venit şi la Lugoj 2.500, la Timişoara 10.000. 

11 Mai. Luni, în 16 crt., a plecat Nica la Bucureşti. 
Dumnezeu să-i ajute ca să se reîntoarcă cu ispravă acasă!  

Conferinţa miniştrilor de Externe la Paris a hotărât resti-
tuirea întregului Ardeal României, deci respingerea totală a revi-
zionismului maghiar. Har Domnului! Că în aceeaşi vreme au 
hotărât şi extirparea totală a fascismului din România, e foarte 
bine.  

Englezii evacuează Egiptul, ruşii promit a evacua ţările 
balcanice, dar deocamdată nu pot, fiindcă au nevoie de legătură 
cu trupele din Austria. De aceea, ofiţerii ruşi îşi aduc şi feme-
ile, spunând că toţi s-au infectat de la femeile noastre! De ace-
ea, ei ţin ocupat  şi Liceul „Coriolan Brediceanu” cu spitalul lor 
pentru boli venerice. 

Lui Pius i-a reuşit admirabila operaţie a lui Weber. E 
ridicat în slăvi, la Timişoara.  

24 Mai. A trecut procesul Antonescu, cu o sentinţă la care 
ne aşteptam, fiindcă aşa o cereau realităţile în care trăim, dar cu 
momente memorabile la dezbateri: Mareşalul, ca militar nu putea 
să-şi calce cuvântul; a oferit partidelor istorice să facă ei 
armistiţiul, dar nu au voit, au zis să-l facă el. A cerut un acord în 
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scris asupra condiţiilor armistiţiului, nu i-au dat. Dar Mareşalul 
era atât de mult omul nemţilor, încât aceştia se pregăteau să-l 
otrăvească. Mihai Antonescu încă îi ura pe nemţi. Trata şi el un 
armistiţiu, la Stockholm, cu condiţii poate mai bune decât cele 
obţinute de emisarul opoziţiei la Cairo. Maniu a fost de părere să 
mai aşteptăm şi să-l facă opoziţia. Ce era dacă se făcea în Aprilie 
1944? Maniu încă a figurat ca martor, a vorbit 6 ore. La urmă a 
strâns mâna celor din boxă. Prin aceasta şi-a atras multă 
adversivitate. El spune că a strâns mâna Mareşalului fiindcă la 
intervenţia lui nu l-a executat pe inginerul Vasiliu şi pe cei 11 care 
aveau un post de radio clandestin; a eliberat pe mulţi internaţi şi 
întemniţaţi, între care pe actualul prim-ministru şi a salvat pe 
mulţi evrei; în fine, le-a dat mâna ca un creştin. 

Nu m-aş mira dacă Maniu şi Brătianu ar urma să fie 
trimişi în faţa Tribunalului Poporului. Să vedem şi dacă cei 
condamnaţi la moarte vor fi amnistiaţi. Petru mi-a spus că vrea 
să-i salveze. 

A început campania electorală din partea guvernului. S-
au folosit şi de serbările din 15 Mai la Blaj, pentru a spune că 
acum se realizează ideile lui Bărnuţiu. Dar regretabil, primul-
ministru era înconjurat de elemente care nu prea aveau căderea 
să reprezinte neamul. Se spune că şi la Arad ar fi fost la 10 Mai 
conflict între comunişti şi armată, soldat cu morţi şi răniţi. 

La Paris miniştrii de Externe nu au făcut mare ispravă 
decât cu hotărârea privitoare la România. Împăcarea între Italia şi 
Iugoslavia nu merge deloc. La radio se aud anumite gratificaţii ce 
se fac din Orient englezilor. Mulţi cred că ar fi un conflict serios.  

Zilele acestea iarăşi am avut ploaie binefăcătoare! 
Ieri a venit Mihu la Lugoj, azi a plecat. Mâine pleacă 

Mili la Odorhei.  
28 Mai. Mili a plecat, am rămas singur şi, fiind 

servitoarea suferindă de un picior, eu trebuie să fac lucrurile 
gospodăreşti: să dau mâncare la porci, la păsări, să aduc 
verdeaţă la iepuri ş.a.  



 603

Duminică, în 26, a fost adunarea Partidului Naţional 
Popular, la care eu nu am luat parte, dar am fost la Banchet. M-
am angajat şi la o conferinţă. Partidul acesta are program 
frumos, burghez, pagubă că nu va putea prinde rădăcini, fiindcă 
azi toate lumea se gândeşte la Maniu. În ceea ce mă priveşte, 
consiliul familiar a hotărât să stau în rezervă pentru viitoarea 
stăpânire naţional-ţărănistă. Pagubă că aceştia stau aici în 
Lugoj atât de rău ca organizaţie! 

Azi am discutat în Consistor o adresă a Ministerului 
Cultelor prin care se cere să se arate clerului şi poporului, că între 
guvern şi Rege nu este niciun diferend şi că guvernul sprijină 
Biserica şi mica proprietate. Episcopul spunea să nu o publicăm 
până nu întrebăm Blajul. Am fost de părere că nu e cazul şi că 
prin asemenea procedee lucrăm pentru despărţirea Bisericii de 
Stat. Episcopul m-a întrebat dacă pot răspunde în faţa lui 
Dumnezeu pentru această afirmaţie. Am răspuns că da şi dacă o 
cere, poate să mă pună sub anchetă. Ceea ce el a refuzat. 

4 Iunie. S-a terminat procesul Antoneştilor, care erau 
siguri că vor fi amnistiaţi, mai ales că Ion era trecut de 60 de ani şi 
Petru îmi spusese odată că vrea să-i scape. Totuşi patru dintre ei 
au fost executaţi. Lumea a rămas impresionată, fiindcă Antonescu 
a fost un om care a voit binele şi mai ales că ne-a scăpat de 
legionari. Că a mers prea departe în război şi cu antisemitismul e 
adevărat, ca şi aceea că prea se lăsa condus de ortodocşi. 

Duminică, în 2 crt., am ţinut la Casinou o conferinţă cu 
titlul „Din frământările de un sfert de veac ale Lugojului”. Am 
expus mai mult chestiunile edilitare. Dar am spus la început că 
vom face parte din partidul al cărui cerc de studii aranjează 
conferinţele. 

Ieri, în 3 Iunie, s-a terminat procesul meu cu Suciu prin 
amnistie. Tot ieri, comisia de catedră a lui Pius s-a întrunit la 
Timişoara şi a hotărât invitarea lui Pius. Rămâne să vedem 
când va trece prin Senatul universităţii şi când se va face 
numirea.  
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Duminică la o adunare a naţional-ţărăniştilor la Belinţ a 
fost omorât un comunist. Azi l-au înmormântat cu mare paradă: 
au fost patru preoţi, iar sirenele au sunat ca de alarmă. 

Mâine cu ajutorul Domnului plec în calea lui Mili la 
Simeria şi mergem amândoi pe Jiu.  

24 Iunie. Abia acum ajung să mai scriu. Miercuri, în 5 
crt., am plecat, seara am ajuns la Simeria, am dormit la preotul 
Madan, dimineaţa la 3.30  a sosit Mili de la Odorhei, la 7.20 am 
plecat spre Petroşani, la 13.20 am sosit la Vulcan. Duminică, în 
9 (ziua I de Rusalii), am făcut binecuvântarea bisericii din Băr-
băteni; seara am sosit la Lupeni, a 2-a zi am servit şi predicat la 
Lupeni, am luat masa la Paroşeni şi seara am mers la Vulcan. 
Marţi, în 11, am făcut singur o vizită la Petrila, vineri am plecat 
şi sâmbătă am fost acasă. Aici am aflat ştirea că a venit noul 
anteproiect de Lege al Cultelor, că Nunţiul va fi schimbat şi că 
preoţii din Bucureşti au ţinut o adunare cerând ca să fie 
pensionat clerul după principiile canonice, nu după legea civilă.  

La Vulcan m-am interesat de repararea caselor.  
În chestiunea anteproiectului de noua lege a cultelor 

fiind convocată la Blaj o conferinţă episcopească, la care a fost 
invitat şi Capitlul, am mers cu episcopul la Blaj. Plecaţi 
miercuri în 19, am ajuns seara şi am dormit la Teiuş, dimineaţa, 
în 20, am mers la Blaj. În aceeaşi zi a avut loc conferinţa, seara 
episcopul nostru şi cu Hossu au plecat.  Rusu nici nu a venit, el 
tot cu opinie separată: ar fi dorit să cerem amânarea proiectului 
(cum scrisese şi referitor la rapoartele P.S. Aftene, în legătură 
cu discuţiile de proiect: să ne dezinteresăm!). Ori, Moscova 
aşteaptă această lege, care nu ar avea nimic supărător, în afară 
de faptul că prevede trecerea averilor în proporţie cu aceea a 
credincioşilor. Cine va studia dosarele, va vedea aportul pe 
care l-am adus eu acestei chestiuni. 

A doua zi am ţinut noi, delegaţii capitlurilor, o delegaţie 
intercapitulară. Am discutat chestiuni pe care o să le aducem la 
cunoştinţa episcopilor. Seara eu am venit la episcopul de la Teiuş, 
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de unde am plecat a doua zi la amiază (nereuşind planul – 
copilăresc – al episcopului, să aranjeze un pescuit pe Mureş!). 

La Ilia ne-a găzduit doctorul Ioan Stan, fost subprofesor 
la Deva, epurat, dar care în trei luni a câştigat vreo 7 milioane 
(e bine să fii avocat!). 

Între timp, a fost pe aici dl. ministru Vlădescu – 
Răcoasa1, viitorul ministru al Cultelor, care le-a spus celor de 
aici că Petru i-a vorbit despre mine şi i-a legat de suflet să-mi 
facă ceva lucru mare: să mă facă episcop. Doamne fereşte!  

Am auzit de la martori oculari cum s-a întâmplat 
barbaria cu devastarea căminului studenţesc din Cluj de către 
muncitorii de la „Dermata”. Şi revoltător e că guvernul pune 
vina tot pe studenţi şi nu are un cuvânt de reprobare pentru 
reacţionarii maghiari! 

Ruşii duc armata de la noi în Bulgaria, pe care o 
evacuează (!?!). Numai ofiţerii rămân pe loc. Aliaţii la Paris nu 
se prea înţeleg între ei.  

30 Iunie. Vineri, în 28 crt., am fost la Timişoara. Scopul 
meu era să-i consult pe Pius şi pe Otto în privinţa colaborării cu 
actualul regim, după cele spuse de Vlădescu – Răcoasa şi după 
dorinţa celor de aici de a mă alege preşedinte al Partidului 
Naţional Popular şi a mă pune candidat pe listă. Foarte înţelept, 
Pius mi-a arătat că prestigiul meu în faţa lumii ar fi pus la 
încercare. Iar Otto crede că aş putea merge la minister. 

Am auzit multe despre cei de la putere: şi azi, ca 
totdeauna, se fericesc profitorii. Sus de tot dictează Ana Pauker. 
Avem nevoie de propagandişti şi diplomaţi în străinătate, dar nu 
sunt lăsaţi (Vasile Stoica!). Numai alţii apără interesele noastre. 

Azi a fost aici comemorarea, cu parastas, a lui Eftimie 
Murgu. Pentru pregătirea serbărilor de 100 ani de la marea 
adunare din Lugoj (1848) s-a constituit un comitet, în care m-

                                                 
1 Gheorghe Vlădescu Răcoasa (1895 – 1989), sociolog, reprezentant al no-
menclaturii comuniste. La data consemnării subsecretar de stat în Sub-
secretariatul de Stat pentru Minorităţi. 
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au pus şi pe mine. Acţiunea e susţinută, recte iniţiată, de Con-
ciatu.  

2 Iulie. Nu demult a murit iezuitul Dr. Gheorghe Fireza. 
Fusese canonic, vicar general la Lugoj, dar om nehotărât, caracter 
neconsolidat, care atâtea-mi promitea în 1929 când s-a făcut cano-
nic, ca după aceea să se dea în brazda duşmanilor mei. A ajuns în 
situaţie critică şi în relaţiile lui cu episcopul, şi în cele particulare - 
s-a făcut iezuit cu gândul că cine ştie unde va ajunge (rector al se-
minarului din Roma ş.a.). Are meritul că a creat viceprovincia ro-
mână şi a romanizat-o. Dar a greşit, punând centrul la Toteşti, un-
de s-a făcut paroh şi a ţinut să stea aici până la moarte, deşi supe-
riorii lui au căutat să dezvolte alte centre: Bucureştiul, Clujul. El 
nu s-a supus la nimic, a trăit în cele din urmă în conflict cu ordi-
nul. Toată averea a rămas la rude, chiar averea cumpărată de ordin 
şi pusă pe numele lui ar putea ajunge în posesia rudelor, fiindcă 
nu a lăsat niciun testament. Putea să-şi lase lucrurile aranjate. Dar 
a neglijat pregătirea la moarte, cum a făcut-o şi regretatul I. Ma-
rianescu. Iată preoţi celibi, distinşi – cum nu se gândesc la moarte!  

Am scris despre el un articol în Sionul, dar acestea nu 
le-am putut spune acolo. 

7 Iulie. Azi a venit Pius să vorbim despre excursia pe 
care o vom face în Retezat. Aşteptăm să vedem ce va fi cu 
Nica: oare mai vine acasă ori o aşteaptă pe mama la Bucureşti, 
ca să meargă împreună la Slănic? 

O secetă cumplită s-a abătut peste noi. Grâul şi orzul 
sunt bine, dar, dacă nu va ploua în curând, se compromit 
porumbul, cartofii şi legumele. Fân nu este deloc! 

14 Iulie. Zilele acestea mi-a telefonat Lulu, să plece 
mama la Bucureşti, de unde va merge cu Nica la Slănic. Azi a 
plecat şi Mili. Tot Lulu mi-a telefonat că Preşedinţia a aprobat 
cererea de a nu mă pensiona, ci de a fi ţinut în funcţiune.  

Azi a fost la noi maiorul Cornel Şandru, cerând să-i dau 
pe Nica în căsătorie. A sosit şi Pius pentru o vacanţă de 15 zile, 
să mergem la munte.  
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25 Iulie. Aseară am sosit din la Retezat,  unde am stat cu 
Pius 5 zile la Casa Pietrele. El a rămas cu doi prieteni ai lui: 
profesorul Iovănescu şi avocatul Modun. Am plecat marţi, în 16 
crt. seara, miercuri dimineaţa am sosit la Cârneşti, de acolo am 
ajuns la Sânpetru, la familia Cândea. Joi am urcat la Pietrile, şi eu 
am plecat înapoi marţi dimineaţă. Am petrecut bine. 

Am aflat o carte poştală de la Nica, în care îmi scrie că 
au ajuns cu bine la Slănic, unde e mare scumpete, nu-i vorbă 
(camera singură face 20.000 la zi). 

Am aşteptat la Pietrile şi pe episcopul cu alţi preoţi, dar 
ei au mers la Băleia1. Eu aveam în plan să merg de la Pietrile la 
Băleia, dar n-am avut cu cine şi singur nu mi-a recomandat ni-
meni să o fac. 

Stând la Bouţar, un student mi-a povestit cele întâmpla-
te cu devastarea căminului „Avram Iancu” de către unguri. E 
de-a dreptul scârboasă atitudinea ministrului de Interne, care a 
vorbit contra românilor, spunând că din 1918 încoace nu am 
făcut altceva decât să persecutăm minorităţile! În schimb – ca 
şi altă dată – Pătrăşcanu s-a prezentat bine, dar ce folos? E un 
corb alb! 

O doamnă din Timişoara, pe cale de a divorţa de soţul ei, 
nu ar vrea nici mai mult nici mai puţin decât să se mărite cu Pius! 

Filaret Barbu, fost secretar al Naţional-Ţărăniştilor, a 
trecut la Tătărăscu. D. Bireescu îmi spune acest lucru cu multă 
indignare! Eu nu mă mir deloc! 

31 Iulie. Azi a plecat Pius, sosit alaltăieri de pe munte. 
Tot azi am aflat că în Monitorul Oficial din 25 crt. a apărut 
decretul regal prin care el a fost numit conferenţiar definitiv. 
Har Domnului că s-a isprăvit şi cu asta! A costat multă trudă, 
fiindcă Comisia de la Bucureşti, când s-au propus definitivările 
la catedră, a propus pe un altul, naţional-ţărănist. Dar ministe-
rul s-a opus. Propunerea făcută de comisie a trecut uşor prin 
Senatul universitar de la Bucureşti, dar s-ar fi putut ca domnul 
                                                 
1 Băleia – Baleia, vârf şi cabană în munţii Retezat. 
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ministru să nu-i dea drumul până nu se înscrie Pius în careva 
partid! În fine, s-a făcut! 

Zilele acestea am avut un caz îngrozitor: tânărul 
Octavian Băcan a fost ucis mişeleşte şi aruncat sub tren, sigur 
din motive politice, pentru că ar fi dezertat din divizia „Tudor 
Vladimirescu”.  

5 August. Zilele acestea am primit de la Lulu o veste 
îmbucurătoare: venind acasă ministrul nostru de la Ankara, 
domnul Moisil, i-a vorbit rectorului Universităţii din Bucureşti, 
domnului Rosetti, foarte elogios despre Lici. Rosetti a mai 
adăugat şi el câteva laude, cum îi povestea lui Lulu. Asta mă 
îmbucură în mod deosebit, fiindcă mă temeam ca nu cumva să 
slăbească poziţia lui Lici din cauză că nu se înscrie în partidele 
democratice. Cam aşa ceva ne-a dat să înţelegem Moisil, când 
a plecat în Turcia şi Lulu i-a atras atenţia asupra lui Lici. Sunt 
foarte fericit cu toţi patru copiii mei! 

E aici generalul Gr. Georgescu, care a stat acum 6 ani la 
Lugoj. A fost ministru sub Antonescu, e un om foarte 
credincios şi filocatolic. A stat şi el puţin închis, acolo era cu 
un fost adjutant al Mareşalului, care a fost dus în Rusia cu 
Mareşalul. La început – povesteşte generalul – le mergea bine, 
duceau un trai boieresc. După ce i-au făcut criminali de război, 
i-au împărţit în diferite locuri.  

Un lucru interesant am auzit ieri: de la Industria 
Bumbacului s-au furat într-o noapte 600 m pânză. Au fost 
descoperiţi făptuitorii: 2 evrei comunişti (unul se cheamă 
Epstein), au fost deţinuţi 3 zile, apoi o cucoană frumoasă a 
intervenit la Bucureşti şi au fost eliberaţi, cauza clasându-se! 

14 August. Zilele acestea am fost la Petreşti lângă 
Sebeş-Alba, pentru hârtie. Am umblat prost, căci dincoace de 
Şibot mi-a căzut servieta din tren (nu era geam la fereastră), şi 
la Şibot m-am dat jos din tren, am luat-o – noaptea – pe linie, 
vreo 4 km., până am găsit-o! Am continuat apoi cu un tren de 
marfă. 
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La Sebeş am luat cunoştinţă de atacul săvârşit de 
comunişti asupra naţional- ţărăniştilor la Alba Iulia, după care 
au fost deţinuţi fruntaşii, între care şi protopopul nostru. 

La reîntoarcere, m-am dat jos pentru 24 ore la Pricaz, la 
familia Armean. Am admirat biserica de aici, mai puţin cea din 
Orăştie. A ortodocşilor de la Orăştie e pictată de un pictor 
renumit şi are în altar aceeaşi concepţie cu împărtăşirea 
apostolilor din catedrala noastră, dar ca execuţie e departe de 
cea a lui Simonescu! 

Har Domnului, a sosit şi Mili de la băi (luni în 12), e bine. 
Nica  a mers la Corbu. A petrecut foarte bine. Anul trecut au stat 
până după S. Măria Mare. Mili povesteşte că, mergând la biserica 
catolică să se intereseze dacă se poate cumineca, preotul, aflând 
că e din Lugoj, a întrebat-o: „Îl cunoşti pe părintele Brînzeu?” 
„Da, sunt soţia lui!” A rămas perplex. A mai mers o dată la ea şi a 
întrebat-o, dacă a auzit bine?! Aşa mi s-a întâmplat mie la 
Caransebeş nu demult: stând de vorbă cu un preot ortodox care-
mi spunea că teza lui a fost despre psihologia sectelor, l-am 
întrebat: „Ce izvoare a folosit?” Mi-a spus: pe Brînzeu, apoi pe 
cutare... S-a mirat când a aflat că sunt eu! ... 

O secetă grozavă, care tot ţine, ne-a nenorocit!  
26 August. Până acum două zile a ţinut seceta, care a 

ars totul în ţară. Au fost şi multe focuri în păduri. Legumele şi 
cucuruzul sunt compromise, nu ştiu ce vom face la iarnă. Grâul 
era ieftin după seceriş, dar, după blocare, s-a urcat, ca şi 
celelalte, enorm! Oamenii vând vitele pe nimica, nemaiavând 
cu ce să le ţină!  

Ieri după-amiază am mers la Buziaş să mă întâlnesc cu 
Otto. Am stat până azi dimineaţă. Am povestit multe. Se 
interesează mult de căsătoria lui Pius. Nu-mi place cum stă 
această chestiune. 

28 August. Azi a sosit Nica de la Corbu.  
17 Septembrie. Vineri, în 30 August, am plecat la 

Vulcan, unde am stat până în 14 crt., apoi am plecat, am dormit 



 610

la Bouţar şi duminică seara, în 15 crt., am sosit acasă. Când am 
mers, am dormit la Deva, la protopopul Nistor.  

La Vulcan am văzut de repararea caselor, spre care scop 
mi-a pus Lulu la dispoziţie 2.200.000 lei. Am avut mult necaz 
cu zidarii, am abandonat repararea caselor dinapoi, urmând să 
le demolăm; am reparat casele de la strada principală, am 
construit o cămară şi closet nou, am acontat scânduri pentru 
îngrădire la primăvară. Am cheltuit 2.025.000 lei.  

Am petrecut bine, dar în loc de odihnă nu am avut decât 
oboseală. 

Se pregătesc alegerile, la Lugoj au fost şterşi din listele 
electorale toţi liberalii şi naţional-ţărăniştii de seamă. În 
schimb, pe mine m-au lăsat, deşi am fost publicat în Monitorul 
Oficial ca nedemn, fiindcă am fost cap de listă la Goga.  

Relaţiile internaţionale par tot mai încordate. Ieri am 
expediat „Misionarul”. 

27 Septembrie. Rău ne apasă la Paris cu condiţiile 
economice ale păcii! Dar merge prost cu toate, încât nu ştii ce 
să crezi despre viitor! Un interviu al Generalissimului Stalin 
spune că războiul e exclus. De fapt discursul lui Wallace, fost 
ministru de Comerţ al S.U.A., prin care critică politica externă 
a Americii, arată că Rusia are pe cine se bizui şi în străinătate.  

A doua oară s-a pronunţat Ministerul pentru pensionarea 
mea, cu toată intervenţia prim-ministrului. E un joc sinistru! 

5 Octombrie. Scumpul nostru Lulu a revenit de la 
Predeal, unde şi-a petrecut concediul. Mi-a cerut să fac şi eu o 
scrisoare către tatăl fetei din Contantinopol, domnul Altiparmak, 
prin care să-i cer învoirea la căsătoria fiicei lui, Jacqueline, cu 
Lulu. Am făcut-o, să vedem dacă va răspunde, căci lui Lulu nu i-a 
răspuns. Cum va vrea Dumnezeu! I-am scris şi lui Lici.  

Ieri a plecat Nica cu Tensi la Timişoara, de acolo la Jebel. 
Deschiderea universităţilor s-a amânat până la 1 Decembrie, se 
vede că din cauza alegerilor. A început propaganda; din listele 
electorale de aici au fost omise vreo 2.000 de persoane. Pe mine 
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m-au lăsat, dar aud că ulterior m-au şters la Tribunal, ca şi pe 
episcopul, de altfel. S-ar fi trimis de la primărie o contestaţie, cu o 
listă ce conţinea mai multe nume! Atâta rău! 

7 Octombrie. Ieri am fost cu episcopul la Timişoara, la 
sfinţirea catedralei ortodoxe de acolo. Am mers pentru că a 
venit şi Regele şi ca să-l mai văd pe Pius. Am dormit la el şi 
ieri la amiază am avut şi pe episcopul la noi la masă, fiindcă 
aranjatorii au invitat la banchet pe rabin, pe preotul calvin, dar 
nu au invitat pe episcopii catolici (al nostru şi Pacha). La so-
lemnitate a fost multă îmbulzeală şi destulă dezordine. Noi am 
stat în biserică până la plecarea Regelui.  

Scumpul meu Pius e bine şi se prezintă tot mai bine. Îl 
pisează să intre în partid, iar el încă nu se poate hotărî. Episco-
pului i-a făcut o mărturisire, că în ceea ce priveşte căsătoria e 
legat de Franţa.  

Cu uimire citesc următoarele rânduri publicate de Iosif 
Naghiu, în legătură cu unele lucruri spuse de mine despre preo-
tul Adam Groza  (în gazeta locală Severinul1 din 5 oct. a.c. din 
Lugoj): 

 
«Foiletonul „Preotul Adam Groza” apărut în nr. 

3 al ziarului nostru a fost viu comentat de cititori. Unii 
au a-mi comunica anumite noi amănunte, pentru care le 
aduc mulţumiri. Acele amănunte cred că merită să fie 
publicate. 

Prea Cucernicia Sa Părintele Nicorescu m-a in-
format că preotul Adam Groza a avut rol foarte impor-
tant la construirea podului de lângă Coşteiu. Podul e 
acum distrus, dar sperăm că nu peste mult se va reface. 
Ca preot al satului, Adam Groza a îndemnat poporul să 
facă podul şi a făcut intervenţiile necesare. Bătrânii 

                                                 
1 Ziarul ”Severinul” (organ independent de atitudine democrată), apărut la 
Lugoj în perioada 1946 – 1948. 
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apreciază foarte mult contribuţia preotului Groza la 
contribuţia acestui pod.  

Ilustrul Dr. Nicolae Brînzeu a fost coleg cu dl. 
Dr. Petru Groza. Acest lucru îl auzisem întâia oară de la 
d. G. Vlădescu-Răcoasa, cu prilejul unei agape modeste 
date de partidul naţional popular din Lugoj. D. ministru 
Vlădescu- Răcoasa venea la Deva, unde d. Petru Groza 
îi povestise multe despre Ilustrisimul Dr. Nicolae Brîn-
zeu. (În paranteză fie zis d. prim-ministru îşi exprimase 
chiar dorinţa de a vedea pe Ilustrisimul Brînzeu Mitro-
polit, dorinţă frumoasă, dar care din motive canonice nu 
se putea înfăptui). 

Ilustrisimul Brînzeu cunoscuse bine pe jovialul 
Părinte Groza. În casa Părintelui Groza a stat mai multe 
zile. De acolo venise la Lugoj, spre a fi primit ca 
student în teologie. 

Obişnuia părintele Groza să povestească că 
Mitropolitul Andrei Şaguna în timpul vizitaţiunilor sale 
canonice a stat odată la familia Groza. Illo tempore nu 
erau linii ferate, iar Vlădicii mergeau în vizitaţiuni 
canonice cu trăsura şi din loc în loc, trebuia să mai facă 
popasuri. Părintele Groza era şagunian.  

Îmi spunea recent Ilustrisimul Brînzeu că după 
unirea cea mare, din 1918, Preotul Groza a fost printre 
primii care s-au înscris în partidul poporului de sub 
conducerea lui Alexandru Averescu. Înainte de unire 
erau în Transilvania două partide româneşti: partidul 
socialist român şi partidul naţional român. După unire 
au trecut mai mulţi membrii ai partidului naţional 
român în partidul poporului. Era şi o poezie: 

De la noi au plecat 
Goldiş, Lupaş, Lăpădat. 
Preotul Groza era împotriva partidului naţional 

din Ardeal. Fiindcă N. Iorga era şi politician, au apărut 
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anumite critici la adresa lui. Cineva a răspuns cu o 
epigramă în care era pomenit şi preotul Adam Groza: 

Înţelege numai proza, 
Ce o face popa Groza. 
Ilustrisimul Dr. Nicolae Brînzeu îmi mai spunea 

că a îndemnat pe Părintele Groza, când a ajuns la o 
vârstă mai înaintată să scrie memorii. Amintirile 
bătrânilor şi mai ales ale bătrânilor care au văzut multe, 
au cunoscut multe şi au înfăptuit ceva sunt totdeauna 
interesante şi pot fi utilizate ca material documentar. În 
arhiva parohială ortodoxă română din Coşteiu nu se 
găsesc memoriile, amintirile Preotului Groza. Oare nu 
sunt la Băcia sau la Deva? Prof. Iosif E. Naghiu» 
 
15 Octombrie. Diaconul Iosif Naghiu, venind de la 

Bucureşti îmi povesteşte, că acuşi se adună Sf. Sinod, care va 
hotărî pensionarea episcopilor la 70 de ani. Pe această cale vor 
să scape de câţiva ierarhi ortodocşi, care nu vor să demisione-
ze. Între ei e şi Mitropolitul Moldovei, Ireneu Mihălcescu. Cel 
mai apropiat episcop va fi arhiereul Nica de la Patriarhie, care a 
studiat la Strasbourg ca bursier al internatului pentru ortodocşi, 
unde rectorul Dib nu s-a ştiut face deloc simpatic. În schimb 
celălalt, Ghiuş, ales episcop, s-a opus Patriarhului, spunând 
„să-l facă episcop papistaşii”. E absolut filocatolic, voia să se 
facă benedictin, dar asumpţioniştii l-ar fi sfătuit să rămână unde 
e şi de acolo să acţioneze în direcţia Unirii. Durere, între actua-
lele împrejurări politice, considerat fiind Vaticanul ca inamicul 
nr. 1 al democraţiei – cum îmi scrie P.S. Rusu – se caută com-
baterea catolicismului cu orice preţ. În Croaţia au omorât mulţi 
preoţi. Pe arhiepiscopul Stepinetz l-au condamnat la 16 ani; 
Roma a excomunicat pe judecătorii care fac parte din Tribunal. 

De la Lici am primit alaltăieri o telegramă, sosită în 26 
ore, în care mă anunţă că mi s-a trimis o scrisoare, probabil 
răspuns la scrisoarea mea către dl. Altiparmak. 
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31 Octombrie. Ieri dimineaţă am sosit de la Odorhei, 
unde am plecat în 24 seara. Călătorie a fost mizerabilă, cu un 
frig îngrozitor, fiindcă în ziua plecării a nins şi de la Lugoj 
până la Odorhei tot pământul era alb! În nopţile următoare a 
îngheţat ca iarna. După aceea a urmat ploaie şi, când m-am 
reîntors, a fost mai moderat, dar tot rece. E îngrozitor să petreci 
o noapte în gara Ilia! 

Încolo, pe Camil l-am găsit bine. Am aflat că secuii îl 
simpatizează pe Maniu. Sunt adevărate ştirile despre bătaia de 
aseară, la adunarea MNSz-ului din Odorhei1, când au ajuns la 
spital vreo 20 de inşi, apoi marţi au omorât pe un agent al 
MNSz-ului şi au jucat în jurul cadavrului, ca triburile barbare! 
Protopopul de acolo tot nu era încă mutat, aşa că am servit eu 
în 26 şi duminică, în 27 Octombrie. Iar religia la şcoală o 
propune preotul ortodox.  

În sfârşit, am primit o scrisoare drăguţă de la Lici.  
În 24 Octombrie am avut un nou termen pentru 

dezbaterea procesului cu P. Suciu. În preliminar, preotul Turcu 
a adus propunerea lui Suciu de a ne împăca, ceea ce am şi 
declarat la dezbatere. Dar cantorul Gherman nu vrea să se 
împace. Astfel cauza s-a amânat şi urmează totuşi să se facă o 
nouă expertiză. Atâta să trăiască, până va vedea despăgubire de 
la mine! Dar mă întreb: oare nu s-au înţeles astfel cu Suciu?  

14 Noiembrie. De când nu am mai introdus aici, multe 
lucruri s-au întâmplat! 

În 3 crt. a fost la Lugoj primul-ministru Groza, cu mai 
mulţi membri ai guvernului, la serbările jubiliare (de 25 ani!), 
ale corului „Progresul”2. O bună ocaziune de a se arăta pe la 
noi în preajma alegerilor. La teatru primul-ministru m-a ţinut 
lângă el în lojă, la masă am toastat şi eu pentru el, evocând 
amintiri din copilărie, ceea ce şi el a făcut în răspunsul său.  

                                                 
1 MNSz – Uniunea Populară Maghiară. 
2 Corul ”Progresul” al  Societăţii meseriaşilor şi sodalilor români din Lugoj 
înfiinţat în anul 1920. La data consemnării dirijat de Vasile Lăzărescu.  
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Am plecat cu trenul ministerial la Bucureşti, călătorind 
foarte bine, între alţii cu prof. Liviu Stan1 de la Culte. Cu el şi cu 
Groza a vorbit episcopul, cerând să se închidă chestiunea cu pen-
sionarea mea. Stan e un băiat isteţ, mi-a povestit multe. Între altele 
despre Burducea, un popă prost, dar ajuns ministru al Cultelor, care 
nu fusese legionar, ci agent liberal. Despre Groza mi-a spus cum a 
avut o întâlnire foarte discretă cu Tito şi a aranjat cu el chestiunea 
Banatului, într-un moment când lui Tito îi săreau toţi în cap, fiindcă 
avusese neprecauţia să-i provoace prin pretenţii teritoriale pe toţi: 
pe italieni, unguri, bulgari, greci şi români. Despre această întâlnire 
ne-a vorbit ceva şi Groza, la masă cu el, joi în 7 crt., unde am fost 
invitat împreună cu episcopul ortodox Nicolae Popovici de la 
Oradea (reîntors cu patriarhul de la Moscova) şi cu familia Costea 
(fără doamna, care l-a părăsit!): spunea Groza că i se oferise lui 
Tito, în schimbul Triestului, Banatul până la Caransebeş. Iar sârbii 
de la noi – a spus-o Groza şi în conferinţa ţinută la teatrul din 
Lugoj, în 3 crt. – deveniseră atât de obraznici  încât nu mai plăteau 
impozite, nu mai făceau serviciu militar, Timişoara o numeau 
Titograd, ba chiar au venit din Serbia să ţină aici adunare politică. 

Eu am mers la Bucureşti în cauza lui Lulu. Primisem 
răspuns de la Istanbul, la scrisoarea trimisă domnului Altipar-
mak. Răspunsul foarte drăguţ cerea să-i dau relaţii asupra 
sănătăţii lui Lulu. Cum ne scrie Lici, care a parlamentat cu ei, 
au auzit că a avut bronşită. Am luat certificate de la doi doctori 
şi o radiografie şi ieri le-am trimis la Istanbul. 

La Bucureşti l-am văzut pe Frenţiu, care mi-a spus cum 
i-a arătat lui Groza toate doleanţele noastre. Am fost şi la 
Nunţiu, care s-a bucurat mult de reconcilierea cu P. Suciu (ieri 
a fost la mine secretarul D. Armean şi mi-a destăinuit că pe el 
l-a rugat părintele Duma, vizitatorul apostolic al minorităţilor, 
să meargă la Suciu să-l înduplece a se împăca cu mine).  

                                                 
1 Liviu Stan (1910 – 1973), dr. în teologie, canonist profesor la Academia 
Teologică din Sibiu şi la Institutul Teologic universitar din Bucureşti. La 
data consemnării era consilier în Ministerul Cultelor. 
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E grozavă scumpetea din capitală. Pentru două persoa-
ne, un prânz simplu, plătea Lulu 30-40 de mii. Cartofii sunt la 
8-9 mii, untul 100.000, zahărul în toată ţara e peste 100.000 lei. 
Am noroc cu încasările după manualele de religie, deşi mă 
preocupă mult grija hârtiei. Am cumpărat 3 baloturi de hârtie, 
la bursa neagră, cu 3.300.000 lei, iar hârtia de copertă cu 1.400 
lei coala.  

Astă seară a plecat Nica la Bucureşti.  
24 Noiembrie. Săptămâna aceasta, în 19, am avut mult 

aşteptatele alegeri parlamentare. Lumea naivă credea că acestea 
vor contribui cu ceva la schimbarea situaţiei precare în care se 
află actualmente Ţara noastră. Ori, în realităţile istorice în care 
ne găsim, alegerile nici nu aveau rost, fiindcă alt guvern decât 
cel actual nu putea să facă faţă situaţiei. De aceea, cei care au 
aranjat alegerile s-au şi îngrijit ca ele să reuşească aşa cum au 
reuşit. S-a făcut, ce-i drept, multă propagandă; dar în afară de 
cercurile guvernamentale, nimeni nu promitea să voteze cu 
guvernul, mai puţin ţăranii. Totuşi a reuşit guvernul cu 75%. A 
fost bine aranjat. Se spune că preşedinţii aveau diferite 
instrucţiuni; mai mult s-a scandalizat lumea de protopopul 
nostru Petru Suciu, care a fost şi el preşedintele unei secţii de 
votare. 

După multă lipsă de ploaie şi secetă, de care am avut 
parte în vară şi până acum în toamnă, de la începutul lunii 
acesteia avem tot ploaie. Nu ştiu dacă vor mai putea însămânţa 
oamenii! Mâine tăiem porcii. 

5 Decembrie. Am tăiat porcii, au fost fiecare de câte 
170 kg. Am avut un măcelar ticălos, care nu numai că m-a ars 
cu preţul (700 lei de kg.), dar, grăbindu-se, mi-a stricat tobele, 
sângereţii şi caltaboşii, încât a trebuit să le facem săpun. (Ce 
mizerie şi cu soda caustică, nu se găseşte decât foarte greu, 
fabrica lucrează aproape numai pentru Rusia!). Cumpărasem la 
Bucureşti 3 baloturi de hârtie, mi-au venit în 9 pachete de câte 
1.000 coli. Un pachet a lipsit, pagubă de vreo 350.000 lei. 
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Nica ne scrie de la Bucureşti că lui Lulu i-a venit o 
telegramă de la Constantinopol: papa approuve le marriage1! 
Să dea Domnul să se încheie! 

Zilele acestea s-a înmormântat notarul Viorel din 
Lugoj, după multe şi grele suferinţe. A fost un om bun şi un 
funcţionar model. Protopopul Ioniţă, venit la înmormântare, 
povesteşte abuzurile care s-au făcut acolo la alegeri. Oamenii 
de încredere ai opoziţiei au fost deţinuţi şi votarea controlată. 
Când a intrat Ioniţă în gheretă, nu l-au lăsat să închidă uşa, l-au 
controlat unde pune sigiliul etc. Dacă pe Jiu, unde muncito-
rimea e atât de numeroasă, a avut totuşi Maniu atâtea voturi, 
câte nu vor fi fost în celelalte părţi! Radio Londra are comen-
tarii interesante asupra alegerilor noastre, chiar cu declaraţii de 
la oamenii regimului, care justifică corectarea alegerilor prin 
aceea că dacă nu ieşea guvernul, a doua zi comuniştii ar fi făcut 
puci! 

6 Decembrie. A trecut Sf. Nicolae cu bine. Am avut 
mulţi vizitatori. Din familie a fost aici Pius, sosit azi-noapte 
după ora 24, fiindcă a întârziat trenul. Lici mi-a telegrafiat, 
Nica mi-a scris expres în numele său şi al lui Lulu.  

Mâine plec la misiuni la Oraviţa.  
19 Decembrie. Am fost la Oraviţa 8 zile: între 8-15 

Decembrie. Am ţinut misiuni destul de reuşite. Am avut la 
biserică mulţi intelectuali. Sunt mulţumit. 

Sosit acasă, am căutat să scriu la Istanbul, lui Lici şi 
domnului Altiparmak, de la care chiar de Sf. Nicolae am primit 
scrisoarea afirmativă în chestiunea căsătoriei lui Lulu şi o 
telegramă de ziua onomastică. Am primit şi de la Hélène o 
scrisoare, în care îmi cere lămuriri asupra lui Pius. De un an nu 
i-a mai scris, deşi i-a comunicat că o aşteaptă să vie, dar ea nu a 
primit viza – să sperăm că după încheierea păcii se va putea 
intra mai uşor în ţară.  

                                                 
1 Tatăl e de acord cu căsătoria! (fr.) (n.trad.) 
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Între scrisorile primite de Sf. Nicolae este şi una de la 
Faust Selăgean, care-mi trimite tăieturi dintr-o revistă maghiară 
(probabil Szinházi Élet), de pe vremea Congresului Euharistic 
din Budapesta (1938), cu fotografiile somităţilor care au 
participat, între care mă pune şi pe mine cu inscripţia „gör. 
kath. metropolitán”1.  

26 Decembrie. Ieri am avut, în pace, prima zi de 
Crăciun. Nica a venit cu 2 zile înainte, cu mare greutate 
obţinând bilet la rapid: la Bucureşti a fost ceva grozav! A stat 
Nica, făcând coadă, la biroul de voiaj, o jumătate de zi şi i s-au 
rupt nasturii de la palton, şi-a pierdut un şal, când a ajuns la 
ghişeu nu mai erau bilete, a ieşit pe fereastră, toate fiind sparte 
şi nici cu armata nu s-a putut ţine ordinea! A doua zi sanitarul 
de la Bucureşti a stat în ger de la 3 dimineaţa, dar nu a găsit 
bilet pentru Lulu, de aceea a rămas să vină la Anul Nou.  

A venit în ajun Pius şi ne-a adus el cadouri de la Moş 
Crăciun!  

30 Decembrie. Pius a plecat alaltăieri, fiind rechemat 
de bolnavii lui şi având să-şi bată la maşină o lucrare, pe care o 
face în franţuzeşte. De sărbători am primit de la Jaqueline o 
frumoasă scrisoare cu fotografie, iar de la familie o telegramă. 
Aşteptăm pe Lulu, mâine dimineaţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Exarh (arhiereu însărcinat cu controlul mănăstirilor) greco-catolic. 



 619

Anul 1947 
 
 
4 Ianuarie. Lulu a sosit în ajunul Anului Nou şi ne-a 

făcut marea bucurie de a petrece împreună câteva zile.  
În seara de Revelion, eu am fost la cină la preotul Albu, 

apoi am mers la Corul „Lyra”. Lulu cu Nica au fost invitaţii 
doamnei Cocioba. Aseară a avut Nica oaspeţi, care au petrecut 
admirabil. 

Am primit telegrame de felicitare de la cuscru şi de la 
Lici din Istanbul.  

Guvernul ne-a făcut un cadou: urcarea tarifului la 
C.F.R. cu 300%. Sumpetea e enormă! Ceea ce scriam aici 
acum un an e nimic pe lângă ce  e acum: laptele 5-6.000, ouăle 
3.000, vinul 20.000 – 30.000 lei! Se vorbeşte serios că guver-
nul nu ar mai putea face faţă situaţiei multă vreme, că înşişi 
ruşii s-au convins că nu are popularitate şi că generalul 
Susaikov tratează cu Maniu, iar acesta pretinde alegeri noi! 

7 Ianuarie. Lulu a plecat alaltăieri seara la Timişoara, 
iar de acolo aseară la Bucureşti. Nu ştiu cum va fi călătorit, că 
a fost de câteva zile un ger cumplit; trenul a plecat din Lugoj 
cu o întârziere de două ore. Pe lângă că nu avem trenuri decât 
tot la două zile, şi acelea comunică greu din cauza lipsei de căr-
buni. Iar cărbunii de la societatea Petroşani merg 70% la ruşi, 
fiindcă ei au primit de la unguri acţiunile pe care aceştia le 
aveau de la societate. Pe deasupra, tot cu cărbuni de aici se 
aprovizionează şi Reşiţa, care până acum folosea cărbuni din 
Silezia. Ea fabrică locomotive pentru ruşi.  

Avem o iarnă grea, cum e natural să fie acum. Ieri, la 
Bobotează, Timişul a fost îngheţat şi primăria nu a mai făcut, 
ca până acum, podul de scânduri şi loc la apă. Tineretul Progre-
sist a cerut să nu se spargă gheaţa, ca să nu se strice terenul de 
patinaj. În ultimul moment, protopopul nostru a pus oamenii să 
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spargă gheaţa şi au făcut sfinţirea apei. Ortodocşii au ieşit la alt 
loc, nu la cel obişnuit.  

16 Ianuarie. Azi am tăiat pentru Lulu un purcel, pe care l-
am cumpărat cu 1.250.000 lei. A fost 37 kg netto. S-au scumpit 
enorm, toate celea! Statul însuşi a scumpit: trenul, articolele de 
monopol etc. Un litru de spirt e 200.000 lei, 1 kg de cartofi 10.000 
lei, ţuica 50.000 lei, grâul un milion ş.a.! Unde vom ajunge?  

Azi mi-a venit ştirea de la Bucureşti că pe 1 Martie 
1947 voi fi pensionat definitiv! 

În Luptătorul bănăţean din 13 Ianuarie au apărut decla-
raţiile mai multor somităţi din Timişoara asupra unei asociaţii 
româno-maghiare, între care prima e a lui Pius.  

24 Ianuarie. Avem o iarnă frumoasă, cu multă zăpadă. 
A fost ger, a slăbit, acum iarăşi a început. 
           Cu mirare am primit ştirea că episcopul Frenţiu, la ce-
rere proprie, a fost absolvat de Administratorul Apostolic al ar-
hidiecezei şi în locul lui a fost numit P.S. Ionel Suciu1, auxilia-
rul lui. Acum Rusu îmi scrie că lovitura a dat-o Frenţiu cu gân-
dul că Sf. Scaun va retrage propunerea făcută şi va propune gu-
vernului pe agreatul lui Tătărăscu: (Hossu). Fapt e că Frenţiu 
nu a văzut bucuros candidatura lui Rusu în primul loc, având 
convingerea că acesta e prea pronunţat în anumită direcţie poli-
tică. Tot aşa îmi spunea în 1916 şi despre Hossu: să n-am nici o 
grijă, că nu va fi. Şi s-a făcut. Frenţiu aştepta şi el mai multe 
voturi, dar s-a înşelat. Eu l-am sfătuit să facă ce a făcut Radu în 
1918: să declare că nu candidează. Mi-a răspuns: „Radu a 
făcut-o fiindcă ştia că nu-l vor vota!” Rusu mă roagă să stărui 
eu pe lângă Groza ca să fie numit.  
                                                 
1 În anul 1946 a fost ales mitropolit al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş, 
episcopul Alexandru Rusu, neconfirmat de guvernul Petru Groza. În această 
situaţie Sf.Scaun l-a numit pe episcopul Ioan Suciu administrator apostolic 
al Arhidiecezei, funcţie din care a fost demis prin decret al guvernului în 
anul 1948 şi ulterior, în acelaşi an, a fost arestat. Alături de ceilalţi episcopi  
a urmat traseul de la Dragoslavele, Căldăruşani, Văcăreşti şi Jilava pentru a 
ajunge în închisoarea de la Sighet, unde a şi murit în anul 1953. 
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Ce slab s-a purtat Biserica noastră de când suntem în 
România Mare am avut ocazia să o constat mai zilele trecute cu 
episcopul Bălan. Spune că la Roma, când era la codificare, i-a 
spus cardinalul Sincero, secretarul Congregaţiei Orientale, că 
dacă episcopii noştri cer patriarhat, numaidecât îl primesc. El, 
venind acasă, a spus-o episcopilor, dar toţi s-au dezinteresat. 
Tot aşa s-au dezinteresat de Bucureşti şi de Vechiul regat, când 
am fi putut obţine de la guverne ce am fi dorit. În preajma 
marelui congres al Astrei la Blaj, când a venit şi Regele, era să 
lase neterminat palatul cultural numai fiindcă banii îi dăduse 
guvernul liberal! Tot mai mult îmi întăresc convingerea că cel 
mai mare duşman al Bisericii unite a fost Blajul! 

Tocmai aşa am putea spune că azi cei mai mari duşmani 
ai ţării sunt guvernanţii noştri, din cauza oamenilor care conduc 
treburile. De ieri la C.F.R. a fost pus un nou director general, care 
pe lângă reducerea şi scumpirea trenurilor, a introdus şi legitima-
ţiile de călătorie, care se dau atât de greu încât trenurile umblă 
goale. Numai gara Lugoj a pierdut la încasări 80 milioane într-o 
săptămână; ceea ce poate însemna pe ţara întreagă 2 – 3 miliarde 
în aceeaşi vreme. Neputând negustorii călători şi nici prin poştă 
nu se pot aproviziona, nu vom mai avea nici bruma de hrană pe 
care am avut-o în trecut! Prin aceasta a luat scumpetea un nou 
avânt: cartofii au ajuns  la 12.000 (în Timişoara 20.000), făina 
10.000 etc.! În Moldova mor oamenii de foame; se adună mai 
mulţi într-o casă, ca să se încălzească de răsuflarea lor; mamele 
astupă ferestrele ca să nu  vadă copiii că s-a făcut ziuă şi să nu 
ceară de mâncare. Mulţi trag la îndoială că ajutoarele ce se adună 
în ţară ar fi ajuns acolo; se spune că au mers la Constanţa, chiar şi 
Palestina! Vai de noi! 

Mai nou avem aici un mare scandal produs de bătrânul 
preot Voştinaru, care a încercat să siluiască două fetiţe de 10-
11 ani! E scandal şi cu neputinţa episcopului de a face rându-
ială cu preotul din Nădlac, ca şi cu alţii.  
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După ce am scăpat de duşmănia lui Petru Suciu, acum 
am alţi doi duşmani declaraţi: avocatul Gheleşian şi canonicul 
Ştefan Bălan.  

27 Ianuarie. Alaltăieri, fiind ziua naşterii lui Pius, am 
fost la Timişoara. L-am găsit bine, dar, din conversaţia avută 
cu el, m-am convins că vrea să se căsătorească cu Carla1. Apre-
ciez toate motivele, regret numai chestiunea cu Hélène.  

Am stat de vorbă şi cu Otto. Îmi spunea că a fost Pătru 
pe la el, e un lunatic pe care nu-i permis să-l conturbi în ferici-
rea lui. Dar se pare că pierd din teren comuniştii: vezi împru-
mutul obţinut de Franţa cu condiţia să nu admită influenţa ru-
sească; pactul anglo-francez care nu e îndreptat contra Daniei2 
ori Olandei; în Italia spargerea de la socialişti a împiedicat 
marşul asupra Romei plănuit de comunişti cu socialiştii; la noi 
proasta guvernare... Petru e azi şi singurul om al ruşilor şi al 
anglo-americanilor, de care aceştia nu trebuie să se teamă că ar 
fi legionar-fascist; altul, cine? Argetoianu, care acum îşi for-
mează partid în înţelegere cu comuniştii? ... Se zice că în Rusia 
soldaţii demobilizaţi nu mai vor să lucreze în colhozuri.  

10 Februarie. Alaltăieri am primit o scrisoare de la 
Lici, în care ne scrie cum munceşte şi i-e dor de casă.  

Vremea s-a schimbat, se topeşte zăpada. Dar radioul 
spune ger nemaipomenit şi ninsoare din Anglia până în Africa. 
Au îngheţat apele, s-a întrerupt circulaţia şi transporturile, din 
cauza aceasta s-a redus consumul de electrică în Anglia şi în 
Elveţia. În Germania au fost închise multe fabrici. Vremuri rele 
în toate privinţele: lipsă de alimente, scumpete enormă. Nici o 
nădejde de îmbunătăţire a situaţiei: Rusia nu ştie cum să ne 
ajute, Apusul nu ne dă nimic, nefiind noi ţară independentă! 
Azi s-a semnat tratatul de pace, dar trupele ruseşti nu se vor 
retrage decât după pacea cu Austria, ceea ce nu se ştie când va 
fi. 

                                                 
1 Carla Diel ( 1921-2000 ), viitoarea soţie a lui Pius Brînzeu.  
2 Danemarcei  
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Ieri am fost la adunarea „Apărării Patriotice”, delegat 
de episcopul. Am vorbit şi am fost ales în comitet. Am fost şi 
la adunarea generală a Corului „Lyra”, unde am vorbit, 
lămurind o situaţie veche. Azi am avut iarăşi dezbatere în 
procesul cu cantorul Ştefan Gherman, unde spre marea mea 
uimire, expertul ales de noi a depus în contra noastră. Se vede, 
l-au plătit alţii, fiindcă eu nu i-am dat ce a cerut: 500.000. 

12 Februarie. La noi a slăbit gerul şi zăpada s-a topit. 
În Anglia însă situaţia e atât de gravă încât trebuie să se facă 
reduceri la curentul electric din cauza lipsei de combustibil. Se 
lucrează în birouri cu lămpi de petrol şi cu lumânări. Iar 
şedinţele locţiitorilor miniştrilor de Externe se ţin în sală 
neîncălzită! 

17 Februarie. Aseară a plecat Nica la Bucureşti să-şi 
termine Seminarul Pedagogic. Dumnezeu să-i ajute! Ieri toată 
după amiaza a fost Spiridon Bălan la noi! 

Iarna a revenit: ninsoare şi frig. 
28 Februarie. Sâmbătă, în 22 crt., am plecat la Biled ca 

duminică să fac liturghie coloniştilor noştri de acolo. Am fost la 
Pius în Timişoara, l-am găsit bine. A primit o scrisoare frumoasă 
de la Leriche1, care-i va prefaţa cartea mai nouă, pe care a scris-o 
în franţuzeşte şi o va da la editura Masson – Paris. De la Biled am 
sosit duminică după-amiază acasă. Este o jale ce s-a făcut cu 
populaţia germană din Banat, pe care au scos-o din case, le-au luat 
totul, în casele lor frumoase au intrat coloniştii, cei din Moldova 
cu căţel şi purcel. Mai grav e că suferă agricultura: ce produceau 
germanii în Timiş-Torontal, grânarul Banatului! Iar acum 
pământul e aproape în întregime nelucrat! Coloniştii nici nu se 
pricep, nici nu sunt siguri de viitor! 

Ieri a fost la noi Puiu Sârbu, a venit de la Bucureşti. 
Lulu are şanse să obţină paşaport, dar cu mari jertfe. Lici ne 
scrie că a luat vacanţă şi va merge la munte! Încă nu-i gata 
„Istoria literaturii”, la care lucrează în franţuzeşte! 
                                                 
1 René Leriche, profesorul de chirugie de la Strasbourg  (1879- 1955). 
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A venit preotul Surdu1 de la Paris. Acolo, acest harnic 
preot a câştigat o casă pentru Biserica noastră, la a cărei plată 
am contribuit şi noi cu liturghii. S-a deschis un cămin pentru 
studenţi şi o capelă.  

L-am întrebat ce crede, se va face blocul european? Mi-
a spus că nu crede, francezii încă nu-i pot înghiţi pe englezi din 
cauză că la insistenţele lor au trebuit să iasă din Siria. Altfel, se 
pregăteşte pactul anglo-francez şi norocul e că socialiştii, chiar 
şi comuniştii francezi şi englezi, sunt mai naţionalişti, mai înţe-
legători. 

5 Martie. Azi am avut o dramatică şedinţă capitulară sub 
preşedinţia episcopului. S-a aranjat chestiunea ocupării scaunelor 
de către canonicii Bălan şi Stanciu, acesta din urmă neputându-şi 
ocupa scaunul din cauză că celălalt, nebun şi ranchiunos, nu voia 
să şadă pe scaunul pe care a şezut antecesorul lui, Ionaş. Şi peste 
tot, ne-am frământat cu instalarea armoniei între membrii 
Capitlului, armonie atât de mult tulburată prin nebunia lui Ştefan 
Bălan. Ruşinos şi dureros! 

Protopopul P. Suciu, sosit de la Bucureşti, îmi spune că 
Tătărăscu stă acasă, făcându-se bolnav, fiind nemulţumit de 
situaţia externă a ţării după contactul pe care l-a avut cu bărbaţii 
de stat din Apus. Ar fi mers la el Teohari Georgescu, care i-ar fi 
spus: „Acum eşti bolnav, dar acuşi vei fi criminal de război!” 

14 martie. E îngrozitor cum guvernul protejează 
scumpetea! Nu demult a urcat C.F.R.-ul cu 300%, acum au 
urcat Telefoanele şi Poşta cu 700%, iar pe piaţă toate s-au urcat 
în acelaşi grad! Numai lemnele costă 7.000.000 vagonul: cum 
se vor putea aproviziona funcţionarii pentru iarnă? Ar trebui să 

                                                 
1 Georghe Surdu (1914 – 2001), preot. În anul 1946 a fondat Societatea 
Bisericii greco-catolice române din Paris. Revenit în ţară nu s-a mai putut 
întoarce în Franţa întrucât a fost arestat. Purtat prin închisorile comuniste de 
la Văcăreşti, Jilava, Piteşti, Dej şi Gherla a fost eliberat în 1957. După 1989 
a revenit la Paris şi a fost instalat în 1991 ca superior al Misiunii greco-
catolice din capitala Franţei.  
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disperăm, dacă nu ar fi şi momente ca discursul preşedintelui 
Truman, rostit în faţa Senatului, prin care solicită aprobarea 
ajutorului pentru Grecia şi Turcia! 

19 Martie. A început primăvara. Până acum a fost tot 
frig, aşa cum trebuie, acum începe căldura. Ieri am cumpărat 
un porc de ţinut, cu un milion.  

Azi l-am întâlnit pe fostul ministru Titus Popovici şi l-
am întrebat când facem planul de luptă. (Liberalii îmi tot fac 
curte.) Mi-a spus: „Nu ştiu, acasă e linişte, dar cei de sus se bat 
rău.”  

27 Martie. Am avut o iarnă aspră, dar a trecut cu bine, 
niciodată nu a fost aşa ca din Martie să nu mai încălzim 
camerele, cum e acum, de trei zile nu mai facem foc.  

Numai scumpetea a crescut nebuneşte şi o să mai 
crească după 1 Aprilie, când se vor urca taxele şi impozitele. 
Noul buget e de 25 mii de miliarde! 

Duminică a fost aici domnul doctor D. Cioloca de la 
Caransebeş, chemat de mine să fie expert grafolog la dezbate-
rea de luni, în 21 crt. Dar nefiind procedura completă a rămas 
să i se predea cauza altădată.  

Declaraţiile preşedintelui Truman pentru ajutorarea 
Greciei şi Turciei contra tendinţelor totalitare, precum şi cele 
referitoare la epurarea funcţionarilor totalitari sunt epocale! 

7 Aprilie. Ieri, Duminica Floriilor, am venit cu Nica de 
la Bucureşti. Eu m-am dus în 31 martie, chemat de Lulu ca să-l 
ajut la obţinerea paşaportului. Între timp a survenit un moment 
nou: Lulu a fost delegat în comisia care merge la Praga pentru 
tratative economice. Astfel primeşte paşaport de serviciu, cu 
care dacă nu va putea merge şi la Istanbul, va cere atunci altul.  
Am pregătit terenul la Preşedinţie, ca să reuşească.  

L-am găsit pe Lulu destul de pesimist, hotărât să 
meargă chiar până a se pune în disponibilitate în cazul că l-ar 
muta – cum o fac acum cu cei consideraţi reacţionari – la un alt 
serviciu, pe linie moartă.  
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La Bucureşti am fost invitat la masă de domnul prim-mi-
nistru, era chiar o masă de gală, în onoarea unor artişti maghiari. 
Am fost şi a doua zi pe la el, s-a oferit să-mi facă prelungirea limitei 
de vârstă, auzind că mi s-a făcut decizia de pensionare pe 1 Aprilie. 
Dar iarăşi nu se va face nimic. Mă şi plictiseşte chestiunea aceasta. 

Regret că nu am putut aranja chestiunea preotului Surdu 
de la Paris, căruia, venind în ţară, i s-a denegat1 ieşirea la reîn-
toarcere. P.S. Aftene îmi povestea ce sfidător i-a vorbit secre-
tarul general de la Interne, Bunaciu, când a intervenit în această 
chestiune, ca şi în aceea a tratamentului neuman ce se aplică la 
închisoarea din Aiud foştilor miniştri antonescieni.  

Groza ne povestea că mai în iarnă, când el a anunţat că 
se vor bate încă 50.000 medalii, ungurii au trimis în ţară două 
cisterne pline cu bancnote româneşti falsificate, ca să fie cum-
părate. Dar monedele nu s-au bătut şi bancnotele au fost captu-
rate: acum tac şi ungurii, tăcem şi noi! Aşa au falsificat ungurii 
în 1923 şi francii francezi! 

Aftene spunea: la Liturghia în onoarea Papei, invitând 
şi Patriarhia, ea şi-a trimis un delegat, care i-a sugerat să ceară 
ornate de la ei. I s-a răspuns la cerere că foarte bucuros i se dau 
şi au trimis cele mai frumoase ornate! 

Dincolo de Carpaţi e secetă de acum şi semănăturile din 
toamnă sunt compromise! Ce va fi de noi, dacă ne bate 
Dumnezeu şi anul acesta? 

În Moldova e mare mizeria! Te doare inima, văzând 
trenurile pline de moldoveni, care vin după bucate. De ce nu se 
aprovizionează prin comerţ liber? E o ruşine pentru ţară! 

14 Aprilie. Am petrecut Paştile cu Nica şi cu Pius. Lulu 
a plecat în Sâmbăta mare, cu avionul, la Praga. Vremea e tot 
fără ploaie şi aici.  

20 Aprilie. Ieri a plecat Pius la Bucureşti, pentru exa-
menul de medic primar. Era să plece şi Nica, dar mai rămâne 
câteva zile.  
                                                 
1 refuzat  
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Valul de scumpete, pornit zilele acestea, merge până la 
nebunie. În piaţă deodată s-a urcat brânza la 170.000, uleiul la 
350.000, porumbul la 8 milioane ş.a.m.d. La „Moara mare şi 
Ţesătorie” lucrătorii s-au pus în grevă. Deputatul tătărăscan 
Feneş îmi vorbeşte îngrijorat de o tendinţă de a pune mâna pe 
putere cu ajutorul tulburărilor produse de mizeria provocată de 
aceste măsuri. Se vor putea urca şi salariile noastre, dar până le 
vom primi se va alege nimicul de ele! N-am primit nici 
diferenţa începând din Septembrie.  

Episcopul nu acceptă nici a treia decizie de pensionare 
ce mi s-a dat pe data de 31 martie. Altfel Groza însuşi s-a 
angajat să-mi prelungească limita, dar nu cred că o va face. 
Spunea că în şedinţa Consiliului de Miniştri în care a voit să o 
treacă a venit ministrul Voitec cu prea multe asemenea cauze 
de la Educaţie şi le-a respins pe toate! 

E vorba să mergem cu Petru la Budapesta, să facem 
acolo o întâlnire cu colegii. Dar eu pe spesele mele nu mă duc! 

26 Aprilie. Miercuri, în 23 crt., a plecat Nica la 
Bucureşti. Colega ei, Nina Bîrlea, abia a primit un bilet, pe 
motivul că a venit telegramă să nu se mai dea, fiind trenul 
aglomerat. Când colo, la clasa II, jumătate din locuri erau 
libere! A fost şi asta o apucătură! 

Cu scumpetea am ajuns la nebunie! Chibriturile 5.000 
lei, petrolul 22.000 – spirtul 1.300.000, ca să nu mai vorbesc de 
tutun şi ţigări! 

Poliţia de aici e informată că pe 1 Mai se pregăteşte o 
lovitură din partea comuniştilor. E vorba să scape de tătărăs-
cani. În sens pesimist îmi vorbea şi deputatul Feneşiu1 (tătă-
răscan), zilele acestea. Dar nu-mi închipui ca să se facă ceva 
chiar acum, când plecăm cu primul-ministru la Budapesta. 

                                                 
1 Victor Feneşiu (1890 – 1952), membru al P.N.L., senator de Făget în 
perioada guvernării liberale dintre anii1933 – 1937. Arestat de comunişti în 
1948, a fost dus la Canal şi a murit în localitatea Valea Neagră. 
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Da, a venit telegramă, să-mi fac paşaportul, şi l-au 
făcut. Să văd cât mă va costa toată comedia! 

28 Aprilie. Venind telegramă să-mi fac actele pentru 
paşaport în vederea plecării la Budapesta, mi l-am făcut şi am fost 
ieri la Timişoara, să-l dau lui Petru pentru a lua vizele la 
Bucureşti. L-am găsit la Teatru, unde s-a făcut inaugurarea 
Operei. Petru mi-a pus în vedere că îmi restituie cheltuielile. A 
fost drăguţ, după lunga reprezentaţie de la Operă (Aida), am fost 
la o gustare (ce demult nu am avut: crenvuşti şi bere!), apoi am 
venit acasă cu trenul ministerial. La Pesta noi, fraţii colegi, 
mergem strict ca particulari, în delegaţie nu au fost invitaţi decât 
democraţii de marcă! Petru nu va merge cu trenul, ci cu avionul, 
discret, fiindcă – se spune – Siguranţa se teme de atentate!  

Stând de vorbă cu secretarul general Draia de la Preşedin-
ţie, acesta mi-a povestit de P.S. Rusu, ce rău a făcut cu circulara 
dată asupra alegerilor, criticându-le; circulara a fost confiscată! 

La Arad, la fabrica Neuman, muncitorii au linşat pe 
preşedintele sindicatului, un comunist, fiindcă i-a chemat pe 
muncitori să facă programul de 1 Mai şi aceştia au cerut mai 
întâi să discute chestiunea alimentelor. Iar el a scos revolverul! 
De fapt, muncitorimea a păţit-o mai rău cu urcarea salariilor; s-
au urcat preţurile în aşa măsură că nu mai pot să se 
aprovizioneze nici ca mai înainte! 

13 mai. Scriu aceste rânduri, după ce m-am reîntors de 
la Budapesta, unde am luat parte la săptămâna culturală 
româno-maghiară şi la întâlnirea colegială de 44 de ani!  

Conform avizului telefonic primit de la Preşedinţie, am 
mers la Arad (de la Timişoara cu Otto şi cu doamna lui, în 
automobil), acolo am aşteptat rapidul vineri, în 2 mai seara. 
Am avut rezervate paturi la vagon-lits, dar biletele de tren a 
trebuit să le cumpărăm noi, destul de scump.  

Sâmbătă, în 3 mai, la orele 10, am sosit la Budapesta, 
unde am fost găzduiţi la hotelul „Bristol”, având şi cartele 
pentru masă. Am ajuns încă la serbarea de inaugurare a 
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Colegiului „Mocsáry”, chiar la discursul lui Groza. Era de faţă 
şi preşedintele republicii, Tildy, cu membrii guvernului. A 
urmat un program artistic, la care elevi şi eleve maghiare din 
Budapesta au cântat cântece populare maghiare şi române. 

În aceeaşi zi după-amiază l-am vizitat pe domnul 
Coriolan Jucu, român lugojan, care cu lacrimi m-a primit – şi 
pe doamna Capdebo cu fiul ei inginer, pentru care aveam ceva 
de la doamna Diel1 din Timişoara. Duminică dimineaţa am 
mers mai întâi la biserica greco-catolică de acolo, am făcut 
Liturghie cu dl. Jucu, apoi am mers la Groza, cu care am 
conferit asupra programului cu întâlnirea noastră din ziua 
următoare. La amiază a fost un banchet oferit de primarul 
Budapestei, seara recepţie la legaţia română. 

Luni, în 5 mai, la orele 10, am avut întâlnirea colegială 
la liceul reformat din strada Lonyai. După-masă îndată, Groza 
cu membrii guvernului au plecat. Noi am avut o întâlnire la 
Nagy Vilmoş, general şi fost ministru de război. Marţi, în 6, 
înainte de masă am mai umblat prin oraş, după cumpărături şi 
cu diferite comisioane, iar după-amiază am mers la gară şi ne-
am îmbarcat în tren, cu care am plecat abia la orele 18. Am 
venit în vagonul ministerial. La Arad am sosit pe la 3, la 5.15 
am plecat la Timişoara, aici am făcut Liturghie, m-am odihnit 
puţin şi după masă am plecat, sosind cu bine acasă.  

Sunt foarte mulţumit de călătoria pe care am făcut-o, la 
care cheltuielile le-am primit în parte înapoi, iar cealaltă parte cred 
că o să-mi iasă din mici cumpărături. Mă bucur că am putut face 
drumul acesta. Încercarea de apropiere între români şi unguri e o 
chestiune reală, de mare importanţă pentru viitor. Numai să nu se 
facă din ea o chestiune de partid, cum încearcă unii. 

La Budapesta viaţa e scumpă. Tot ce am cumpărat 
acolo e mai scump decât aici, în afară de articolele care la noi 
nu se găsesc deloc. În cele politice, ca şi la noi. Mai este armată 
străină, noaptea este dezbracată lumea pe stradă. Oraşul e într-o 
                                                 
1 Ana Diel, mama Carlei Diel Brînzeu şi viitoare cuscră (1892-1981).  
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stare jalnică, mai ales Buda şi podurile. Sunt nemulţumiri cu 
unele cercuri sus-puse, care fac afaceri.  

Aici la noi, se vede, în legătură cu nemulţumirile 
muncitoreşti izvorâte de pe urma scumpirii traiului, guvernanţii 
au recurs la măsuri aspre, fireşte, tot împotriva reacţionarilor. 
S-au operat o mulţime de arestări. În cauza aceasta aud că la 
Londra s-ar fi dat un avertisment. Primul mai a fost fără 
însufleţire în toată ţara. Iar la 10 Mai s-au interzis – în afară de 
Te Deum – orice manifestaţii, copiii au fost închişi în şcoli, 
pentru serbări. La Lugoj au fost programate ceva serbări din 
partea sportului popular, dar au fost interzise şi s-au făcut abia 
a doua zi, ca să nu fi venit degeaba echipele de la Bucureşti. 

În ţară e o mare criză de numerar. Din această cauză 
târgurile merg slab, pe piaţă a scăzut preţul unor alimente, dar 
– interesant – nu la verdeţuri, care sunt mai scumpe decât la 
Bucureşti! Nica încă tot nu a isprăvit cu examenele, nici Pius. 
El la prima probă a luat nota cea mai mare (20), la titluri şi 
lucrări; a 2-a probă (diagnostic), a reuşit cu 18,65; să vedem 
când va isprăvi şi cu a 3-a. 

Am primit de la episcopie un frumos ajutor de la 
catolicii din America, în numerar, şi e vorba să primim 
îmbrăcăminte şi alimente. Dar aud că mai nou s-ar fi spus că 
America sistează ajutoarele fiindcă a auzit că România a dat 
Rusiei 400 vagoane de făină.  

18 mai. Ulterior am auzit la Radio America spunându-
se că guvernul român dezminte că ar fi dat Rusiei 400 vagoane, 
ci doar a pus la dispoziţia ruşilor în România 400 vagoane. 
Armatele aliate – spune America – niciodată nu au luat din 
teritoriile ocupate, ci şi-au adus de acasă.  

După urcarea enormă a preţurilor pentru toate articolele 
de la stat, ca şi pentru C.F.R. şi poştă - de jaful de la telefoane 
nici nu mai vorbim – a urmat acum impunerea înmulţită cu 20 
a industriei şi comerţului. Pesemne, totul e calculat ca să iasă 
bine pentru planurile de colectivizare. Sunt mici comercianţi şi 
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industriaşi care nu vor putea suporta, mai ales că nici nu prea 
au ce vinde.  

Un alt moment trist al zilelor actuale, pe lângă seceta ce 
ne ameninţă, sunt persecuţiile politice, începute în unele locuri în 
stil mare. S-a dat un ordin general: să se facă cât mai multe 
deţineri1 şi şicane la reacţionari. La noi, har Domnului, situaţia a 
rămas destul de moderată, dar în alte locuri şi-au făcut de cap. Au 
fost deţinuţi şi mulţi preoţi de-ai noştri. Multă lume s-a refugiat. 
Însuşi Camil, care a suferit atâta sub unguri, acum ne scrie de la 
Sebeş-Alba, unde a fugit cu şeful de gară. Pe Jiu s-au întâmplat 
cele mai mari grozăvii. Ne-a venit ştirea că preotul Berinde de la 
Lupeni ar fi fost omorât; dar nu cu el s-a întâmplat asta, ci cu 
preotul ortodox Eftimie. Chemat la Poliţie, noaptea, a fost lăsat 
liber, dar la ieşire l-a atacat o bandă pregătită, care l-a bătut crunt 
şi l-a aruncat în Jiu, unde, venindu-şi în fire, l-au maltratat mai 
departe, până nu ştie cum a ajuns în casa unui creştin şi de acolo 
la spital. Acelaşi lucru s-a mai făcut cu alţi 5 inşi, în aceeaşi 
noapte, afară de aceea au fost vreo 5 omoruri. La Petroşani au fost 
bătuţi social democraţii. Multă lume (învăţători, notari) s-a refu-
giat, ţăranii stau ascunşi prin păduri. Însuşi protopopul a făcut 
zece zile vizite canonice, apoi a venit la Lugoj.  

Nu ştiu ce e cu Pius. Să nu fi isprăvit încă examenul? 
Ori a venit acasă şi nu a trecut pe la noi? Şi cu Lulu ce-i de nu 
mai vine de la Praga? Biata Nica o duce greu la Bucureşti cu 
scumpetea şi cu lipsa de alimente! Nici eu nu ştiu cum ne vom 
aproviziona pe iarnă. 

Am renunţat la editarea catehismelor. S-a aprobat să le 
editeze Librăria Diecezană, dar nici ea nu are parale. 

20 Mai. Azi dimineaţă a sosit Pius, iar după-amiază a 
plecat. A reuşit, har Domnului, primul la examenul de medic-
primar, primul din provincie, ceea ce nu a fost până acum. A 
sosit şi Lulu de la Praga. Camil a venit cu dl. Ciugudeanu de la 
Odorhei. E grozavă teroare acolo! 
                                                 
1 arestări   



 632

25 Mai. Har Domnului, au venit ploi, care au salvat 
situaţia.  

În 23 seara a sosit Bety la noi, i-a adus lui Camil unele 
lucruri. A plecat aseară, cu dl. Ciugudeanu, care între timp a 
mai fost plecat, la Braşov. În 23 a fost aici părintele Mäxer din 
Reşiţa tot din cauza terorii! 

27 Mai. Azi am avut o şedinţă a comitetului plenar al 
„Apărării Patriotice”. A fost aici secretarul comitetului central. 
S-au ţinut mai multe expozeuri, primul a fost al maiorului 
Bucurescu asupra momentului politic. Sensul ostil în care a 
vorbit despre anglo-americani m-a convins că situaţia e foarte 
serioasă şi războiul e inevitabil, cu toate că el a ajuns la 
concluzia că nu va fi război pentru că nu-l vor popoarele! 

8 Iunie. De Rusalii am ţinut misiuni la Homorod, de 
acolo am mers la Vulcan şi ieri am venit acasă. Am plecat 
vineri în 30 seara cu trenul de Ilia. Aici trenul de Arad a venit 
atât de încărcat încât  nici o uşă de vagon nu se putea deschide. 
Am mers pe trepte, agăţat de bara de la uşă, de la Ilia până la 
Geoagiu. La Homorod un preot ortodox basarabean, auzind că 
eu vin acolo, a alarmat Sibiul şi a cerut să vină cineva şi de la 
ei. A venit a doua zi protopopul.  

Marţi, în 3 Iunie, dimineaţa am plecat la Vulcan, unde am 
sosit la amiază. Am stat aici până vineri dimineaţa, când am plecat 
înapoi, dar a trebuit să stau la Bouţar până sâmbătă dimineaţa. Pe 
Jiu am găsit mai mare lipsă de ploaie: fâneţele sunt compromise, 
păşune nu mai este. Abia acum a plouat puţin. Nicăieri nu am 
văzut aşa grădini, fâneţe şi pomet ca pe la Bouţar.  

Pe Jiu e şi mizerie alimentară. Minerii câştigă până la 
40 milioane lunar, dar n-au ce mânca. O comisie rusească 
(acum ei au acţiunile ce fuseseră ale ungurilor), a vizitat minele 
şi a întrebat unde sunt femeile. Pretind ca şi femeile să lucreze 
în mină. În interesul măririi producţiei, au fost invitaţi şi 
intelectualii să facă acelaşi lucru. Am găsit un învăţător, care o 
face regulat, ba aud că şi preoţi.  
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Până eram acolo, am auzit de cele întâmplate în 
Ungaria, cu fuga primului- ministru Nagy Ferenc şi cu schim-
barea de guvern.  

Pe drum am aflat că fiind în vizită la noi în ţară patriarhul 
Moscovei, Groza l-a dus şi pe la Băcia, în drum spre Timişoara. 
Multă lume se întreabă cât costă asemenea parade, când 
funcţionarii sunt reduşi cu 30%. La noi reducerea se face aşa, că se 
pensionează 20% preoţi pe lângă parohiile vacante; eu sunt cap de 
listă. Dar preoţii rămân la locurile lor; să vedem ce voi face eu? 
Oare pe Lici nu-l va atinge această măsură? Ea face parte din 
programul de şicană, împreună cu arestările. Se spune că-i tratează 
mizerabil pe cei arestaţi, nu lasă pe nimeni la ei. Episcopul Hossu 
ar fi mers să viziteze pe preoţii deţinuţi la Gherla şi nu i s-a permis.  

Preotul Surdu, neputând pleca din ţară, a venit la 
episcopie. Aflu că s-a dat ordin tuturor poliţiilor şi jandarmeriei 
din ţară să-l ţină sub observaţie. Nenorocitul: nu a putut sta la 
Paris? Ori să nu-şi fi prelungit şederea în ţară. Poate nu ar fi 
fost timp să sosească denunţurile împotriva lui.  

Fixez pentru posteritate cuvintele rostite de Patriarhul 
Moscovei la Sibiu, unde a fost primit cu mare paradă de 
Mitropolitul Bălan, acela despre care-mi spunea Petru că va fi 
epurat, dar care a scăpat fiind mare ortodox. Cuvintele patriar-
hului Alexei sunt dovada că Moscova încă tot mai râvneşte să 
devină a treia Romă: 

 
«Sunt adânc mişcat de această primire solemnă 

şi cordială cu care aţi cinstit Înalt Prea Sfinţia Voastră şi 
întregul popor, venirea mea în acest oraş. 

Această măreaţă catedrală, această mulţumire a 
clericilor îmbrăcaţi în odăjdii sfinte şi numerosul popor 
adunat aici mărturisesc despre adâncimea credinţei po-
porului românesc care datorită acestei credinţe tari în 
Dumnezeu a putut învinge toate greutăţile şi vicisitu-
dinile, care s-au abătut în decursul istoriei asupra sa. 
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Eu ca prim dregător al marii Biserici Ruse, mi-
am pus în gând să întrunesc la Moscova pe toţi înalţii 
stătători ai bisericilor autocefale ortodoxe din lume. Eu 
sunt fericit că această intenţie a mea, de a convoca o 
consfătuire a reprezentanţilor bisericilor ortodoxe ecu-
menice, a găsit un ecou cald, atât în sufletul Înalt Prea-
sfinţitului Patriarh Nicodim şi al Clerului, cât şi al con-
ducătorilor Statului, în frunte cu d. prim-ministru Dr. 
Petru Groza. Deci, eu voi aştepta cu toată dragostea pe 
reprezentanţii bisericilor autocefale din lume şi în spe-
cial pe reprezentanţii bisericii autocefale române la 
Moscova, încredinţat fiind că hotărârile care se vor lua, 
vor fi luate într-un singur suflet.» 
 
21 Iunie. Sâmbătă, în 14 crt. seara, a sosit aici Pius şi a 

stat până duminică seara. A vrut să vorbim în chestiunea unei 
excursii la Retezat (Gura Zlata), pe 15 Iulie.  

Nica încă tot nu a venit acasă. A fost planul lor ca Mili 
să meargă de aici şi Nica să o aştepte, însoţind-o de la Bucu-
reşti la Slănic, dar Mili vrea să meargă aiurea să-şi trateze reu-
ma şi nu e dispusă să meargă la două băi, oricât stăruie Lulu. 

Camil e tot aici şi nu ştiu când i se va clarifica situaţia. 
Mă tem că Lici va fi revocat cu toate comprimările bugetare! 
Eu voi fi pus în retragere, dar rămânând pe loc. Aşa se face şi 
cu alţi preoţi, pe care îi trec la pensie, pentru a  comprima bu-
getul.  

De la sfârşitul lui mai, Dumnezeu ne dă ploi abundente. 
Grădinile sunt frumoase, la fel câmpiile. Vom avea pâine!  

Ziarele aduc o ştire gravă: guvernul român refuză 
acţiunea Truman pentru ajutorarea Europei!1 Şi asta înainte de 

                                                 
1 Este vorba de „Doctrina Truman” privitoare la acordarea de ajutoare în 
vederea reconstrucţiei europene după al doilea război mondial, materializată 
în planul Marshall prin care se urmărea stăvilirea ascensiunii comunismului 
în Europa. Nu România a refuzat participarea la întâlnirea de la Paris 
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a fi declarat ceva Moscova. Dar, dacă a spus aşa Radio Mos-
cova, trebuie să fie adevărat. Trebuie ca noi să fim cei dintâi. 
Noi am rupt relaţiile cu Spania lui Franco, cum sub Antonescu 
noi am declarat război Americii, noi am aplicat sancţiunile faţă 
de Italia, pe vremuri! Noi suntem buricul pământului! 

Radio Londra a spus într-o seară că revistele engleze se 
cenzurează în România, chiar şi cele economice, unde se scrie 
favorabil despre U.R.S.S. Dar spunea că vor continua să le 
trimită, fiind aceste măsuri ridicole, neserioase.  

În legătură cu evenimentele din Ungaria a fost o mare 
discuţie în Camera Comunelor. Attler, primul-ministru, a de-
clarat ieri la o întâlnire muncitorească că în Răsăritul Europei 
popoarele sunt lipsite de cele mai elementare drepturi la li-
bertate.  

30 Iunie. Duminică, în 22 Iunie, iarăşi a sosit aici Ciu-
gudeanu şi a plecat seara cu Camil spre Săucel, conform unei 
telegrame primite de la Lici că poate merge. Aseară a sosit 
înapoi ca să-mi isprăvească coteţul de la casa din curte şi spune 
că situaţia încă nu-i destul de clară, dar că azi pleacă definitiv, 
merge pe Tărnave. În chestiunea arestărilor de la noi a spus 
Londra că atât guvernul american, cât şi cel englez au protestat 
energic la guvernul român. A fost o discuţie în Camera 
Comunelor şi în ceea ce priveşte ratificarea tratatului de pace 
cu România: ei sunt dispuşi să o facă cât de curând, dar spune 
că ar trebui să o facă şi România. Aseară iarăşi a spus Londra 
că guvernul român nu a răspuns la protestul englez. Chestiunea 
atinge angajamentul României luat în tratatul de pace. 

Sâmbătă, în 29, a plecat Mili la Bucureşti, de acolo la 
Slănic. Scumpul nostru Lulu a aranjat aşa că stă la Banca 
Naţională. Aseară au sosit la noi părintele Oltean din Bouţar cu 
doamna.  

                                                                                                        
convocată de miniştrii de externe, francez şi englez ci URSS a fost cea care 
a interzis statelor satelite să partice la acea întrunire de teama emancipării 
acestora de sub tutela sovietică. 
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Duminică am avut serbările Murgu, la care m-au ales 
iarăşi preşedinte, la o secţie creată anume, cea „protocolară”. 

5 Iulie. Duminică, în 30 seara, a sosit Camil înapoi şi a 
mai stat patru zile, apoi joi seara a plecat definitiv. Mi-a pus la 
rând unele lucruri prin curte, rămânându-i foarte obligat. 
Situaţia nu şi-o vede destul de clar, aşa că merge direct acasă.  

De când a plecat Mili, am tot aşteptat pe Nica şi abia 
ieri, vineri dimineaţă, a sosit. Noroc că a venit, are cine să 
pregătească masa pentru astăzi seara, la care am invitat pe 
preşedintele comisiei de bacalaureat – pe care mi l-a 
recomandat Pius ca pe un prieten al său – cu doi profesori şi cu 
prefectul Proştean. 

Conferinţa de la Paris în cauza ajutorului propus de ame-
ricani pentru reconstruirea economică a Europei a eşuat din cauză 
că Rusia nu a aderat la acţiune. Se va face, cu celelalte state, 
blocul apusean economic, mai târziu desigur va fi şi politic. 

Aseară spunea Londra că în America emigranţii 
iugoslavi, bulgari, români şi maghiari vor începe o acţiune pen-
tru înlăturarea ingerinţelor comuniste din ţările Europei de sud-
est. Asta vom vedea ce dezvoltare va lua! 

Scumpii mei copii mi-au trimis parale pentru necesi-
tăţile de aprovizionare: Pius 10, Lulu 45 milioane. Lici ar fi 
scris de la Istanbul prin ministrul nostru de la Ankara că în 
parte i-a apărut deja „Istoria literaturii române”.  

7 Iulie. Sâmbătă, în 5 crt. seara, am avut la masă pe 
prof. Lupaşcu, preşedintele comisiei de bacalaureat, împreună 
cu profesorii Hurdubeţ şi Oancea şi cu prefectul Proştean. S-au 
simţit foarte bine, până la orele 2. Nica a pregătit o cină 
minunată, care a şi costat peste 2 milioane! 

Ieri a sosit la noi şi azi a plecat prof. Cioloca din 
Caransebeş, venit iarăşi în cauza procesului meu, dar fără a se 
prezenta la Tribunal, pentru că citaţia fusese pe 19 Septembrie, 
aşa că s-a amânat iarăşi. El îmi spunea că ar fi auzit de la un 
ceferist că vin din Rusia vagoane de cereale umplute cu arme! 
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Azi cenzorul oficial era să renege aprobarea „Catehis-
mului” de clasa a II-a pentru expresia „jidovi” şi pentru ilus-
traţia cu ochiul lui Dumnezeu, ca fiind ochiul lui Maniu de la 
alegeri!  

Mili ne scrie că a sosit bine la  Târgu Ocna.  
Zilele acestea s-a terminat în chip ruşinos chestiunea 

protopopului Suciu. A fost dat afară din preşedinţie. Nu l-au 
deferit parchetului din anumite consideraţii politice, ba fiind şi 
preot! Dar ruşine ne-a făcut destulă! 

16 Iulie. Azi după-amiază am sosit de la Bucureşti, 
unde am plecat joi, în 10 crt., şi am sosit vineri la 10. Imediat 
am mers la Ministerul Cultelor, unde mi-au verificat fişa de 
pensionare, pe care am dus-o în 12 la Casa Generală de Pensii  
înreg. Nr. 44170 ), şi la Inst. Gen. de Asigurări în 14 (nr. 
26223). Am stat şi cu scumpul meu Lulu trei zile. El e pe cale 
de a-şi cumpăra ceva imobil şi pare că va reuşi să obţină şi 
paşaportul. De aceea nu am mai stat să vorbesc cu Groza pe 
când vine de la Sofia.  

Duminică am servit la Notre-Dame, în locul fratelui 
Mălaiu, dispărut. A dispărut şi fiică-sa, pe care erau pe cale să 
o aresteze. Arestările acestea sunt condamnate şi de „Memo-
riul” lui Tătărăscu, care a descris cu multă bărbăţie realitatea de 
la noi, se crede că chiar cu aprobarea Comisiei Aliate.  

P.S. Vasile (A)1, de la care am aflat multe lucruri 
interesante, îmi spunea că şi el împreună cu Niculăieş sunt luaţi 
la ochi de astă iarnă, de când Agon a aranjat ciclul de 
conferinţe la Ateneu despre credinţa în Isus Hristos. Chiar până 
am fost eu acolo se spune că s-au făcut arestări de la Clubul 
Naţional-Ţărănesc, ba chiar şi Maniu ar fi sub pază la sanator.  

La banchetul de la Patriarhie, când a fost aici Alexei, 
Petru a vorbit contra catolicismului, care, depăşindu-şi misiu-
nea religioasă, s-a pus în slujba reacţiunii anglo-americane. La 

                                                 
1 Aflat în vizorul securităţii, probabil că autorul s-a temut să-i scrie numele 
în întregime. E vorba de părintele Vasile Aftenie. 
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care Alexei a declarat că de aceea convoacă la Moscova pe 
reprezentanţii ortodoxiei ca să oprească valul de expansiune al 
catolicismului. Dar, după cum anunţă Reuter, Patriarhul 
Ecumenic nu recunoaşte convocarea făcută de la Moscova, ci 
pretinde pentru sine acest rol.  

Şi alte lucruri îmi mai spune P.S. Vasile: că a fost pe la el 
marele unitofob din alte vremuri, Aurel Popa, care înjură ortodo-
xia. Bălan de la Sibiu pare a nu sta bine: arestarea lui Nichifor 
Crainic i-ar fi putut cauza neplăceri. Pe de altă parte, se spune că 
Patriarhul Moscovei s-ar fi exprimat despre el că nu e un om de 
încredere. Poate îl va ajunge mâna Domnului, după atâtea ne-
legiuiri ce a făcut. P.S. Vasile îmi mai spunea şi de ceva scrisoare 
venită din străinătate, pentru ajutorarea victimelor de acasă.  

Cineva a văzut la Externe telegrama lui Rădescu, prin 
care acesta punea în vedere guvernului că ori primeşte invitaţia 
la Paris ori e sfârşitul României. Telegrama aceasta „ultima-
tivă” a fost semnalată şi în ziarul Semnalul. 

Cam slab se laudă Blajul cu noul administrator 
apostolic P.S. Ionel Suciu. Absentează cu săptămânile, umblă 
ţinând exerciţii spirituale şi spovedind pe la Bucureşti, Brăila 
etc., dar de bisericile lui din regat nu se interesează. 

19 Iulie. Deţinerea1 fruntaşilor naţional-ţărănişti (Miha-
lache, Penescu, Carandino ş.a.), în momentul când voiau să 
fugă cu avionul în străinătate a fost o lovitură straşnică dată 
opoziţiei din partea guvernului. Va urma dizolvarea partidului 
şi slăbirea opoziţiei în toate privinţele. Desigur, ei în străinătate 
s-ar fi alăturat la acţiunea începută de Nagy Ferenc. 

Liturghiile primite nu demult, a 2.600.000 stipendiul, 
sunt o mare afacere pentru clerul nostru! 

1 August. Sâmbătă, în 27 Iulie, a sosit Mili de la Slănicul 
Moldovei. Durere, chiar acum s-a îmbolnăvit Pius de icter.  

Eu am fost sâmbătă, în 27 Iulie, la Timişoara, la serbă-
rile Facultăţii de Medicină. A luat parte şi primul-ministru. 
                                                 
1 arestarea  
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Pius fiind bolnav, nu a putut lua parte. În ziua aceea însă se 
simţea mai bine. Ulterior i s-a făcut rău şi a trebuit să înceapă 
tratament cu penicilină. A slăbit mult. Cum s-au năruit pla-
nurile cu excursia la munte!  

Luni, în 29 Iulie, a murit canonicul Iosif Popa. A suferit 
de prostată, nu s-a operat la timp, iar când s-a operat, l-a 
copleşit uremia şi după prima operaţie a murit. S-a împlinit cu 
el ceea ce îmi profeţea mie când am mers la operaţie: las că-l 
aduc în copârşeu acasă! Dumnezeu să-l ierte! 

Aud că cineva a fugit din ţară, cu companionii săi, 
cumpărând toate locurile din avionul Bucureşti – Timişoara, în 
afară de două. Când a pornit avionul, au scos revolverul şi l-au 
silit pe pilot să meargă în altă parte, ducând şi pe ceilalţi doi 
pasageri, care nu făceau parte din societatea lor! 

Azi a fost Mili cu Nica la Timişoara. Au văzut pe Pius, 
care a slăbit rău, dar e mai bine.  

A fost căutat preotul Surdu, mi se pare spre a fi deţinut. 
Se ştie demult că asta va urma. Cine ştie unde îl vor găsi? 

Lulu ne-a telefonat că şi-a luat un apartament (pare că 
numai în chirie), trebuie să-i trimit mobila şi Nica să meargă la el! 

7 August. Am fost la Timişoara să-l vizitez pe Pius şi i-
am dus câte ceva de acasă. Scumpul de el e pe cale să se 
însănătoşească, dar a slăbit mult.  

În gazeta Tribuna Românească de la Bucureşti au apă-
rut o serie de articole prin care e atacat Pamfil Ripoşan, secre-
tar de ambasadă la Londra. Pare că atacul vine din apropierea 
lui Ralea, a ambasadorului său. Dar cred că asta îi sună şi lui 
Petru.  

Zilele acestea a fost arestat şi canonicul Ienea, ca na-
ţional-ţărănist. E grozav!  

Nu ştiu cum va fi cu aprovizionarea, se spune că toată 
recolta va fi naţionalizată.  

16 August. Azi dimineaţă am sosit de la Bucureşti, unde 
m-am dus cu mobila lui Lulu. Am plecat cu vagonul în 10 crt. pe 
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la amiază şi am sosit la Bucureşti marţi. Era momentul suprem, 
căci se anunţase schimbarea banilor şi aşa am putut să facem 
transportul şi cumpărăturile încă cu banii vechi. Am dus cu mine 
şi lucruri care au trebuit readuse fiindcă Lulu şi le cumpărase deja. 
Am rămas uimit de frumosul apartament pe care şi l-a închiriat 
Nica şi mai ales de frumoasele lucruri cumpărate de Lulu! Nu mi-
aş fi închipuit niciodată că se poate instala Lulu, din puterile lui, 
aşa cum s-a instalat! Să vedem ce va fi cu cununia lui! 

Felul cum s-a făcut stabilizarea leului a căzut ca o bombă! 
Cei în călătorii aveau să se anunţe acolo unde se găseau, dar dacă 
nu au dus banii cu ei?! Şi dacă i-au dus nu li s-au schimbat decât 3 
milioane în 150 lei, pe când călătoria e aşa de scumpă în moneda 
stabilizată! Toate preţurile au fost stabilite în disproporţie enormă 
faţă de schimbul leului. Vom vedea cum vom mai trăi! 

Încolo, lumea la Bucureşti e absolut dezorientată.  
Canonicul Moldovan e la Văcăreşti, Surdu e la Minis-

terul de Interne, ambii cer alimente! 
Am fost la „Ajutorul Catolic American”, unde am făcut 

cunoştinţă cu simpaticul inginer Greceanu. Ieri, în 15 August, 
am servit, predicat şi spovedit în str. Polonă. Am mers împreu-
nă cu Camil, care mi-a fost de mare ajutor! Nica a mers şi ea şi 
a rămas la Bucureşti. 

22 August. Săptămâna aceasta Lugoj-ul a avut parte de 
o privelişte dezgustătoare: directorul „Industriei Textile” îm-
preună cu doi funcţionari, ce fuseseră deţinuţi pentru nereguli, 
au fost luaţi de „popor”, purtaţi pe stradă cu inscripţii şi puşi la 
stâlpul infamiei. Dar încă nu li s-a făcut judecată şi nu se ştie 
cum va ieşi! Acelaşi lucru s-a întâmplat cu fostul director al 
Economatului judeţean, care şi-a tăiat apoi venele. 

Multă comedie a fost şi cu schimbarea banilor! 
Iar trenurile au trebuit reduse, fiindcă nu mai călătorea 

aproape nimeni, din cauza lipsei de parale şi a tarifului enorm 
de ridicat. Acelaşi preţ enorm e la tot ce dă Statul (ţigări, spirt, 
sare) şi la ce se dă Statului (timbre, impozite). 
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29 August. Stabilizarea pare nestabilă. S-a schimbat de 
două ori mercurialul preţurilor până acum, din cauză că nu se 
aduce nimic în piaţă. Ţăranii nu vor să vândă pe preţuri scă-
zute, când toate articolele monopol şi industrial ce cumpără ei 
sunt atât de urcate! E într-adevăr de neînţeles!  

De câteva zile nu mai ascult radioul acasă, s-a stricat. 
Dar aud veşti diferite: că nu ştiu câte vapoare americane cu ar-
mament merg spre Grecia, că turcii întăresc frontiera spre Bul-
garia, că Moscova s-ar fi plâns că în zona Austriei ocupată de 
anglo-americani aceştia ar recruta soldaţi ruşi (fugiţi la ei) şi  
i-ar instrui în vederea războiului. 

Ieri a trecut pe aici Otto cu familia, mergând spre Deva, 
Sibiu, Bucureşti. Nici el nu ştie ce şi cum va fi. Se vorbeşte de un 
guvern al poporului (partidul unic al muncii), în frunte cu 
Gheorghiu-Dej şi cu Bodnăraş la Externe. Dar – cum spune fiul lui 
Groza, venit acum de la Moscova – Petru stă atât de bine la Stalin, 
încât până trăieşte acesta, el nu se va mişca din loc. Cu Tătărăscu 
vor, de fapt, să isprăvească. Spune Otto că Petru povesteşte 
următoarea anecdotă caracteristică lui (mai ales că o povesteşte el): 
la Preşedinţie, în spatele biroului unde stă el, e un mare tablou pe 
perete, cu Hristos răstignit. Cum stă el la birou, odată aude: „Petre, 
Petre!” – „Ce e Doamne?”, întreabă el, întorcându-se. – „Scoate-mi 
cuiul.” – „Pentru ce să-l scot, Doamne?” – „Să-ţi dau un picior!”  

Aud că profesorilor din străinătate nu li s-ar mai plăti 
salariile. Dacă e aşa, ce va fi cu Lici?  

3 Septembrie. Duminică, în 31 August, am fost la 
Ohaba, la introducerea ca paroh a lui V. Ungurean.  

Aştept să-mi vină pensia. Ceilalţi au primit avans la 
salariu ori la pensie, eu nimic. Situaţia generală e proastă, 
nimeni nu are parale. Se face statificarea comerţului, raţionali-
zarea tuturor articolelor. Pe de altă parte, orizontul se întunecă 
tot mai mult. În Banat vine armata „Tudor Vladimirescu”.  

Nu ştiu cum îşi vor putea da oamenii copiii la şcoală, 
din cauza scumpetei. 
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Nica şi Lulu nu scriu nimic de la Bucureşti. De Pius îmi 
spunea alaltăieri cineva că îl laudă toată lumea, chiar şi stu-
denţii, deşi e cam aristocrat! 

11 Septembrie. Duminică în 7 şi luni în 8 crt. am fost 
la Racoviţa, unde am inaugurat noua casă culturală şi am 
asistat la instalarea noului paroh. Tot aşa fusesem duminică, în 
31 August, la Ohaba.  

I-am trimis două pachete lui Lulu. Am cumpărat o 
purcea cu 800 lei. I-a scris Lulu lui Pius că Lici va fi rechemat.  

Azi am fost la adunarea „Apărării Patriotice”, unde s-a 
hotărât acţiunea în favoarea Greciei democrate.  

Pentru iarnă ne-am aprovizionat binişor şi mai urmează 
celelalte. 

17 Septembrie. Vineri, în 12 crt. dimineaţă, au sosit 
Bety şi Ciugudeanu şi au plecat sâmbătă seara. De la Lulu şi 
Nica am primit ieri două scrisori, le trebuie multe provizii. 
Pentru Lici lucrează Lulu ca să rămână asistent la Bucureşti.  

În Răsunetul din 14 sept. a apărut o notiţă, în care se 
spune în legătură cu comprimările în cler că s-a primit cu mul-
ţumire comprimarea mea şi cea a lui Ancuşa de la Caransebeş. 
Am aflat că această notiţă a fost dată de comunişti şi proprie-
tarul ziarului a fost silit să o publice, contrar l-ar fi suspendat. 
Ce pot avea comuniştii cu mine? O să aflu mai târziu.  

21 Septembrie. Aflu că notiţa din Răsunetul a fost dată de 
comunişti ca să compromită ziarul prin aceea că-şi atacă proprii 
colaboratori. Vor să-l suspende ca să scoată altul în locul lui.  

La aerodromul nostru a venit iarăşi aviaţia rusească. 
Acum, când a intrat în vigoare tratatul de pace, armatele străine 
părăsesc ţările ocupate în timp de 90 de zile. 

La adunarea generală a O.N.U. sunt mari discuţii!  
1 Octombrie. Ca răspuns la notiţa dată de comunişti a 

apărut în Răsunetul o lămurire dată de la Episcopie de cano-
nicul Dr. T. Voştinaru. Nu s-au putut stăpâni nici ceilalţi să dea 
ceva: o lămurire în care arată că nu s-au făcut comprimările 
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întotdeauna din motive politice. Va să zică sunt şi din motive 
politice! – am vrut să le răspund, dar îi las în plata Domnului!  

«O LĂMURIRE 
Primim următoarele: 
Mult Stimate Domnule Ţăran, 
 Informaţia din nr. 35-1947 a „Răsunetului”, pri-

vitor la Păr. Prepozit Dr. Nicolae Brînzeu, a cărui com-
primare ar fi fost privită cu bucurie de clerul nostru, nu 
corespunde adevărului. Clerul numai regreta poate 
această comprimare. 

Munca pe care a desfăşurat-o şi o desfăşoară şi 
astăzi pe teren administrativ şi literar, numitul Prepozit 
a fost apreciat de însuşi On. Minister al Cultelor, care 
din propriul său îndemn, fără nici o sugestie din altă 
parte, a acordat M. Sale gradaţia de merit, de care în 
Biserica Unită sunt doar trei. 

Când la 17 August 1946 M. Sa a împlinit 63 de 
ani, în raport cu sentimentele clerului, Consiliul Epar-
hial a cerut rămânerea pe mai departe a Prepozitului 
Nicolae Brînzeu. 

Dacă nevoile bugetare nu ar fi silit On. Minister 
al Cultelor să facă reduceri de personal atât de mari, 
credem că Ministerul Cultelor ar fi aprobat cererea 
Consiliului Eparhial. De altfel comprimările la cler s-au 
făcut în aşa fel, că trecând la Cassa Generală de Pensi-
uni, rămân mai departe în funcţiune. 

Îmi ţin de datorie să vă aduc aceasta la cunoş-
tinţă din respect faţă de adevărul pe care-l serveşte foaia 
D-voastră şi dintr-un profund sentiment de apreciere 
faţă de persoana D-voastră. 

Cu cele mai profunde sentimente de stimă: 
Can. Dr. Teodor Voştinaru 
Notar Capitular 
Lugoj, la 19 sept. 1947» 
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Mi-a venit decizia de pensionare şi am ridicat pensia pe 
o lună. E abia jumătate din cât mi-ar fi acum salariul. Dar 
sperăm că se va rectifica!  

Lulu a telegrafiat că mama trebuie să meargă la Băile 
Herculane. Mama a trimis o scrisoare prin care ezită; Lulu a 
răspuns printr-o altă telegramă, primită azi, în care stăruie şi mai 
energic. Ne spune că Nica va pleca la sfârşitul săptămânii şi că va 
aduce ştiri bune de la Lici, care cere de urgenţă extrasul de 
naştere. Pare că Lici e pe cale de a se însura! Dea Domnul!  

6 Octombrie. Mili a plecat joi, în 2 crt., la Herculane şi 
scrie că s-a aşezat bine. Să vedem când ajunge Nica acolo.  

E înspăimântătoare situaţia cu aprovizionările. Poliţia îi 
urmăreşte mai aspru pe cei ce cumpără decât pe cei ce vând cu 
suprapreţ. Dar ce să faci ca să trăieşti? Lumea fuge îngrozită de 
la Bucureşti, unde nu se mai găseşte nimic. Ieri a fost aici, la o 
adunare publică, ministrul Finanţelor, domnul Alexandrini1. A 
vorbit cu multă deferenţă despre comunişti. Dar în ţară erau 
câţiva care se prefăceau că sunt beţi şi făceau mereu scandal. 
Desigur, situaţia tătărăscanilor nu e uşoară!  

Congresul de ieri al social-democraţilor la Bucureşti a 
hotărât fuziunea cu comuniştii. S-a reînfiinţat internaţionala co-
munistă, ceea ce – se spune – e o declaraţie de război virtuală 
făcută politicii americane. Generalul De Gaulle a spus că Ame-
rica e hotărâtă ca prin război să împiedice pornirile imperialiste 
ale Rusiei.  

Azi a venit iarăşi un pachet din străinătate, cred că tot 
din Turcia. Am trimis la Pius să-l scoată de la Vama Timişoara. 

Zilele acestea începe procesul Maniu. Aud că e vorba să 
fie executat la Cluj, în mijlocul ungurilor! 

                                                 
1 Alexandru Alexandrini, jurist, membru al P.N.L., deputat de Lugoj în 
perioada guvernării liberale dintre anii 1933 – 1937. Ulterior a trecut în 
aripa Tătărăscu şi a fost ministru de Finanţe în primele două guverne 
prezidate de Petru Groza între anii 1945 – 1947. 
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14 Octombrie. Aseară, luni, am sosit de la Băile Her-
culane, unde am fost să vizitez pe mama şi pe Nica. Am petrecut 
cu ele două zile plăcute. Venind acasă, am găsit aici pe doi nepoţi 
de la Vulcan: pe Dan al Ivanei şi pe Liţu Bogâţean, soţul Genicăi. 
Ambii sunt băieţi simpatici, care nu ne fac de ruşine! 

Toate ca toate, dar orizontul e întunecat. Scumpetea se 
urcă vertiginos, răsturnând stabilizarea; aprovizionarea e rău 
aranjată, culmea incapacităţii! Relaţiile externe tot mai încor-
date: arabii ameninţă cu război în Palestina, aliaţii în Grecia, 
ştie Dumnezeu ce va mai fi! 

26 Octombrie. Vineri, în 24 seara, au sosit acasă 
Mili cu Nica. În 22-23 crt. a fost la Oradea o conferinţă 
episcopească, la care s-au discutat mai multe chestiuni, fără 
hotărâri de Dai Doamne! Între altele, şi de pensionarea ca-
nonicilor, de distincţiile de la Roma, de mutarea Mitro-
poliei la Bucureşti.  

Lici rămâne mai departe detaşat la Istanbul, cum a 
avizat Ministerul liceul de aici. 

Duminică, în 26, am fost delegat la Timişoara, la 
înscăunarea Mitropolitului ortodox de acolo1. Vorbirea pe care 
am ţinut-o a fost mult aplaudată. L-am găsit pe Pius bine, am 
luat masa la el, nu am mers la banchet. Am găsit o atmosferă 
ostilă noului Mitropolit, graţie ţinutei lui politice, a cărei 
remunerare ar fi fost crearea Mitropoliei. Ulterior aud că s-ar fi 
făcut Mitropolia şi în ciuda lui Bălan de la Sibiu. 

Guvernul a dat ordin ca toţi preoţii în biserici să vor-
bească poporului despre crimele fostului Partid Naţional-Ţără-
nesc, ameninţând că aceia care nu o vor face, vor fi consideraţi 
duşmani ai regimului. Grea situaţie! 

Gravitatea situaţiei o arată succesul lui De Gaulle în Franţa 
la alegerile comunale, din care cauză s-a convocat mai curând adu-
narea naţională şi guvernul şi-a dat demisia! Nu se înţeleg nici-

                                                 
1 Este vorba de Mitropolitul Vasile Lăzărescu, fostul episcop al 
Caransebeşului. 
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decum cu ruşii la O.N.U! Problema greacă e pe ascuţiş. La noi a-
cum a avut loc, la Banloc, o consfătuire, la care se spune că au luat 
parte reprezentanţii Iugoslaviei (cu Tito), Ungariei, Poloniei, 
Bulgariei… 

Azi am cumpărat un purcel cu 2.050 lei, pe banii primiţi 
de la Lulu.  

Mai în vară am făcut un Memoriu către Sf. Părinte, din 
partea Episcopiei noastre, în cauza definiţiei Asumpţiunei ca dog-
mă. Acum soseşte răspunsul Nunţiaturii (nr. 961 din 12 Octombrie 
1947), care vorbeşte în termeni foarte elogioşi despre această 
lucrare. 

Curtea de Apel din Timişoara a absolvit pe funcţionarii 
de la „Industria Textilă”, puşi la stâlpul infamiei în chip atât de 
supărător (vezi 22 August).  

14 Noiembrie. Ieri dimineaţă am revenit de la Bucu-
reşti, unde am plecat sâmbătă, în 1 Noiembrie. Am mers che-
mat de Lulu, ca să încerc obţinerea paşaportului lui pentru 
Turcia. Pe el l-am găsit bine, iar isprava pe care am făcut-o se 
va vedea mai târziu. În orice caz, chestiunea a rămas în mâinile 
lui Petru, care mi-a arătat toată bunăvoinţa. Am fost de două 
ori la ei la masă. El îşi scrie memoriile şi a stăruit să scriu şi eu 
despre copilăria noastră, ceea ce i-am şi promis. 

Au fost zile pline de evenimente, care au îngreunat mult 
contactul meu cu Groza, dar acela odată reluat s-a repetat. Era 
săptămâna prieteniei româno-sovietice, procesul lui Maniu şi 
ieşirea din guvern a partidului lui Tătărăscu.  

În ceea ce-l priveşte pe Maniu, gândeşti că Dumnezeu a 
voit ca el în acest chip să-şi sfârşească trista-i carieră, care nu a 
cultivat decât negaţiunea. Şi tot el a introdus ura ca bază de 
tratament al adversarilor (cazurile lui Tătărăscu şi V. Pop). 

Ieşirea lui Tătărăscu şi a partidului său din guvern se 
crede că va fi urmată de urmărirea lor ca şi criminali, dar Groza 
spunea că ei rămân mai departe în guvernământ făcând opoziţie 
loială. Tot aşa se spune că Regele a fost sfătuit să plece din ţară 
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şi să nu se reîntoarcă; în realitate, el a plecat la nunta din fami-
lia regală engleză, în deplin acord cu guvernul. 

Am participat la instalarea noului ministru al Cultelor, 
dl. Stanciu Stoian, unde atât acesta, cât şi domnul prim-minis-
tru au vorbit interesant, dar accentuând că Biserica să-şi vadă 
numai de treaba Altarului.  

Cu privire la situaţia generală, nimeni nu prevede 
izbucnirea noului război înainte de 1-2 ani, afară de cazul că 
Rusia nu l-ar începe mai curând. 

Am fost şi pe la Nunţiu, de la care am obţinut 
cauciucuri pentru Episcopie, şi pe la Ajutorul American. 

4 Decembrie. Săptămâna trecută toţi episcopii catolici 
au fost chemaţi de Nunţiu la o conferinţă comună, la Bucureşti. 
Au fost şi la primul-ministru şi la ministrul Cultelor. Episcopul 
nostru a venit acasă foarte bine dispus. Faţă de zvonul că se iau 
sesiile parohiale, ministrul Cultelor i-a asigurat că nici vorbă. 
Or, chiar acum a început în judeţul Severin acţiunea de a se lua 
sesiile preoţilor, lăsându-le numai 5-10 iugăre. Camera agricolă 
spune că nu este niciun ordin, dar recomandă să nu ne ameste-
căm. E politica faptelor împlinite.  

Privesc cu multă îngrijorare fierberea ce se resimte în 
lumea întreagă: în Franţa, în Italia lupta dreptei cu stânga, la 
Londra conferinţa miniştrilor de Externe, Anglia merge la 
Moscova să facă tratat economic pentru a se ajuta. Arabii 
protestează împotriva divizării Palestinei, Mareşalul Tito a fost 
la Sofia, la noi au fost membrii guvernului ungar, vor veni şi 
Tito şi bulgarii! 

7 Decembrie. A trecut şi Sf. Nicolae cu bine. Ieri după-
amiază a sosit Pius şi astă- seară a plecat. A adus o sticlă de 
şampanie, pe care am golit-o aseară, în familie. Telegrame 
multe, drăguţe, şi de la Istanbul. Vizite, şi anul acesta, vreo 30. 
Am avut gustări destule, noroc că săptămâna aceasta am tăiat 
porcul. A fost de 130 kg.  
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Situaţia internaţională foarte complicată. În Franţa mari 
greve cu tulburări.  

14 Decembrie. În fine, măsurile energice luate de 
guvernul francez sub şefia lui Schuman au reuşit să pună la 
punct tulburările, care ar fi putut avea urmări fatale pentru 
Europa întreagă. Acum să vedem cum se vor înţelege cei mari 
la Londra, unde miniştrii de Externe au conferinţă deciziară. 

Lucrez la Memoriile mele, partea I, tinereţea, la care i-
am promis lui Petru că voi începe în curând. Sper ca de Anul 
Nou să le dau gata, pentru a i le supune spre editare1.  

Toate ar fi bune, numai Lulu văd că nu reuşeşte să 
plece.  

24 Decembrie. E seara de Crăciun. O petrecem numai 
cu Nica, Pius nu vine decât a doua zi, cu Carla ca logodnica lui. 
Alaltăieri am fost la Timişoara, a fost procesul de divorţ al lui 
Carla cu Bolchiş, eu am fost rugat de Pius să o peţesc pe Carla 
de la mama ei. Am fost şi pe la Otto, el aşa vede că numai trei 
menţin comunismul în Europa: Stalin, Tito şi Dimitrov. 

Am fost şi la doctorul Metz, cu durerea ce simţesc în 
piept, la partea dreaptă. Nu e în legătură nici cu plămânii, nici 
cu pleura, e ceva reumatic. O să vedem.  

Aseară s-a anunţat că ministrul de război, generalul 
Lascăr, a demisionat. În locul lui a fost numit Bodnăraş. Aici la 
noi au fost percheziţionaţi toţi preoţii ofiţeri şi au trebuit să 
declare unde le este revolverul. 

Lulu poate vine de Anul Nou, pe atunci îşi ia concediu 
şi poate merge la munte. 

Prietenul Axente Ţăran îmi scrie să trimit după cele 10 
kg de ţuică. Nu ştiam ce vrea. Ulterior îmi spune directorul 
Simu că Ţăran a pierdut pariul făcut cu noi amândoi: că de 

                                                 
1 Este vorba despre memoriile ce cuprind perioada anterioară acestui jurnal, 
referitoare la copilărie, studenţie şi preoţia tânără. Ele au fost publicate  sub 
titlul Memoriile unui preot bătrân  (Ed. Marineasa, Timişoara, 2008).  
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Crăciun se duce guvernul. Numai un om naiv ca el a putut face 
un asemenea pariu. Nu am nevoie de ţuica lui! 

26 Decembrie. Azi a sosit Pius cu Carla. Lici ne 
telegrafiază că a fost numit de guvernul turc într-un post 
bugetar. Har Domnului că s-a aranjat astfel! 

Pentru după Anul Nou se prevăd mai multe şicane. 
Acum câteva zile mi s-a făcut verbal comunicarea de la Şcoala 
Normală că dorinţa „Consiliului de educaţie” e ca noi să ne 
retragem Capela de acolo. Probabil o să încerce şi statificarea 
edificiului. La fel aud că vor să ne ia edificiul şcolii primare de 
aici, unde e acum Corul „Lyra”.  

Casa de la Bucureşti, str. Batiştei 39, unde era vicariatul 
Mitropoliei cu reşedinţa, trebuie şi ea evacuată.  

30 Decembrie. Alaltăseară a plecat Pius cu Carla, după 
ce am petrecut împreună două zile atât de plăcute! 

Sunt consternat că în biserica ortodoxă a fost posibil să 
se aleagă episcop Sebastian Rusan1, la Maramureş! 

Astă seară s-a comunicat la radio abdicarea Regelui 
Mihai I. 

Cu aceasta, anul 1947 se încheie! El a fost cum a fost, 
putea să fie şi mai rău. Mulţumim lui Dumnezeu că a trecut!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Sebastian Rusan (1884 – 1956), episcop ortodox de Maramureş, instalat în 
decembrie 1947, iar din februarie 1950 mitropolit al Moldovei şi Sucevei. 
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Anul 1948 
 
 
1 Ianuarie. În numele Domnului! Bine ai venit, An 

Nou,  de ne-ai şi aduce bine! 
Am petrecut Revelionul simplu de tot acasă. Eu m-am 

culcat, ca de obicei, Mili cu Nica au stat până la miezul nopţii. 
A doua zi, vizitele şi felicitările obişnuite. 

3 Ianuarie. De la Lulu, o scrisoare de Anul Nou. Ne 
povesteşte cum a petrecut sărbătorile. A răcit şi de aceea nu 
crede că va merge la munte. Căci acesta îi era planul, fiindcă 
acum şi-a luat vacanţă. Mai bine venea acasă. Ne mai comu-
nică ce i-a scris Jacqueline: că ne-au trimis un colet de 31 kg cu 
diferite alimente. Extraordinar. Numai să le primim în pace! 

Ieri am depus jurământul pe republică. Au luat parte 
reprezentanţii autorităţilor şi ai partidelor politice. A vorbit de-
legatul prefectului şi secretarul partidului comunist. 

Azi am primit pensia recalculată: 7408 lei. 
8 Ianuarie. Din puţina iarnă ce am avut, deodată s-a 

făcut primăvară: s-a topit zăpada şi din cauza ploii nu am ieşit 
la râu de Bobotează. Aşa s-a rânduit şi la Bucureşti ca sfinţirea 
să se facă în faţa Patriarhiei, poate din cauză că nu era cine să 
arunce crucea în Dâmboviţa.  

Se spune că plecarea Regelui e comentată în diferite 
chipuri şi chiar el a promis nişte declaraţii.  

13 Ianuarie. Duminică, în 11 crt., am avut la masă pe 
domnii Dr. Bucur, Leo Ionaş şi Rusu. Am petrecut bine. În 
aceeaşi zi am primit vizita doamnei şi domnului Pattyánski.  

16 Ianuarie. Ieri a venit ordin de suspendare a apariţiei 
tuturor publicaţiilor din Lugoj, probabil din toată ţara. Deci nici 
Sionul Românesc nu va mai apare.  

19 Ianuarie. Ieri a fost la noi Petean cu doamna şi în-
văţătorul Săbăduş cu doamna. Aud că unii dintre conducătorii 
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Partidului Comunist din localitate ar fi fost înlocuiţi din cauză 
că cineva dintre membrii lor şi-ar fi făcut nunta la „Dacia” cu 
200 tacâmuri şi cu şampanie. De unde atâta zahăr (2 saci ?). Se 
mai spune că şi-ar fi cumpărat case.  

Azi a fost pe la noi doamna Mihu. 
23 Ianuarie. Ieri am avut dezbaterea faimosului proces 

care mă ţine din 1945.  
Între timp, Dumnezeu a făcut dreptate: primul procuror 

Rezei a fost comprimat, protopopul Suciu a fost absolvat de 
paroh şi protopop al Lugojului! 

Azi am primit de la Constantinopol telegrama în care 
Lici ne anunţă că s-a căsătorit cu Arşa: „Maries Arche”. Har 
Domnului că s-a făcut şi asta! Dacă ar putea merge şi Lulu la 
mireasa lui... Cununia lui Pius nu ar mai fi întârziat mult dacă 
ar fi reuşit azi să obţină Carla sentinţa de divorţ.  

Până acum am avut tot iarnă uşoară, cu puţină zăpadă şi 
ger, care au trecut repede. A urmat vreme ca în martie. Azi 
începe să fie mai frig. 

30 Ianuarie. Credeam că se va schimba vremea spre 
zăpadă, dar după ce ieri a plouat mult şi mărunt, azi noapte s-a 
înseninat şi azi e soare şi cald, ca în Aprilie. 

Am primit sentinţa Tribunalului în procesul Suciu: achi-
tare! Har Domnului că am scăpat de necazurile acestui proces! 

Zilele acestea am primit prima scrisoare de la Arşa, încă 
dinainte de a fi cununaţi. 

10 Februarie. Ieri a fost cununia lui Pius. Am fost cu toţii 
la Jebel, unde am fost admirabil găzduiţi şi am primit o masă ca în 
poveşti. A fost bună ideea lui Pius ca actul să fie făcut discret şi 
familiar. Am mers dimineaţa (puţină complicaţie la tren, fiindcă ei 
au plecat, cu Nica, din Timişoara, cu primul tren, iar eu înţelese-
sem să mergem cu al doilea. Mili a mers înainte cu trei zile), am 
făcut o Liturghie la care s-a împărtăşit toată lumea, apoi Sfercoci a 
făcut cununia. Har Domnului că am trecut şi peste asta. Dum-
nezeu să le dea noroc. E o pereche admirabilă, Carla e o fată bună. 
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Lici ne-a comunicat, spre marea noastră bucurie, că 
episcopul Varuhas a săvârşit cununia lor.  

Încolo, nimic deosebit pentru noi. Ţăranii sunt necăjiţi 
că li se cere prea mult porumb, după ce fusese lăsat liber la 
vânzare. Guvernul nostru a avut delegaţie la Moscova, unde s-a 
încheiat tratatul de alianţă. Prin acesta ne-am asigurat mari 
avantaje ţării noastre. 

Marii aliaţi se acuză reciproc de a fi încurajat pe Hitler 
în ascensiunea lui.  

Guvernul, în cadrul reformei învăţământului superior, 
vrea să ne facă o Facultate de Teologie Catolică. Episcopii nu 
sunt de acord: Hossu şi Rusu o vor la Cluj, ceilalţi la Bucureşti. 
Frenţiu e bolnav, n-avem mitropolit, mă tem că din cauza neîn-
ţelegerii se va pierde ocazia. 

26 Februarie. Azi am sosit de la Vulcan, unde am mers 
să văd de gardul ce trebuie făcut. Cred că am aranjat totul. Pe 
acolo i-am găsit pe ai noştri bine, dar în general, muncitorimea 
o duce rău şi e nemulţumită. Insuficient aprovizionată, salariile 
sunt modeste, trebuie să-şi plătească acum chiria şi cărbunii. 
Ceea ce e mai grav e că nu mai sunt transportaţi cu camionul 
de la Vulcan la Aninoasa şi la Lupeni, ci trebuie să meargă cu 
trenul, aşa că pierd efectiv 13-14 ore pe zi. Cei cu schimbul de 
dimineaţă se scoală la 3. 

Preoţii noştri aşteaptă cu înfrigurare momentul când li 
se vor adresa individual cu invitaţia să se lepede de Papa. Infor-
maţiile primite în particular spun că asta are să urmeze. Se poa-
te vedea şi din declaraţia făcută de Gheorghiu-Dej în referatul 
prezentat la constituirea Partidului Muncitoresc Român: 

 
«Frontul Democraţiei Populare va fi o armă de 

făurire a unităţii politico-morale a întregului popor 
muncitor din ţara noastră. Reacţiunea nu se dă înapoi de 
la niciun mijloc pentru a submina această unitate. Voi 
da în această privinţă un exemplu caracteristic. O parte 
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din credincioşi aparţin în ţara noastră bisericii catolice. 
Suntem nevoiţi să constatăm că cercurile clerului cato-
lic nu au o atitudine potrivită cu regimul democratic al 
României, cu interesele ţării şi ale poporului. În întrea-
ga lume clerul catolic ascultă de ordinele Vaticanului, a 
cărui furibundă activitate reacţionară şi proimperialistă 
este bine cunoscută. Nu este admisibil ca cercurile cle-
rului catolic să abuzeze de posibilităţile pe care le au de 
a-i influenţa pe credincioşi, pentru ca urmând directi-
vele Vaticanului să utilizeze biserica drept mijloc de 
pro-pagandă îndreptată împotriva orânduirii democrati-
ce şi menită să slăbească voinţa poporului de a-şi apăra 
independenţa împotriva imperialiştilor străini. 

Noi credem că această atitudine a clericilor ca-
tolici, potrivnică intereselor întregului popor, inclusiv 
ale credincioşilor catolici, nu poate lăsa indiferent nici 
clerul bisericii ortodoxe şi nici pe credincioşii aparţi-
nând bisericii catolice.  

Tovarăşi delegaţi şi delegate,  
Succesele repurtate de democraţia românească 

sunt mari şi însemnate. Dar trebuie să îndepărtăm din 
noi orice sentiment de mulţumire de sine. Se întâmplă 
câteodată că tovarăşi buni de ai noştri, îmbătaţi de 
succese, fac uz de o frazeologie uşuratică, declarând că 
„reacţiunea a fost COMPLET lichidată”, că „ultimele 
citadele ale reacţiunii s-au prăbuşit” etc. O asemenea 
atitudine nu poate duce decât la demobilizarea şi la 
pierderea vigilenţei faţă de duşmanii democraţiei.  

Dar reacţiunea internă şi externă a suferit 
înfrângeri grele la noi în ţară. Dar ar fi ridicol să ne 
închipuim că ea nu va face încercări de a ridica din nou 
capul, că reacţionarii, legionarii, spionii şi diversioniştii 
vor renunţa la josnicele lor arme de luptă împotriva 
poporului şi a libertăţilor sale. 
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Frontul Democraţiei Populare odată creat va 
deveni expresia voinţei neclintite a întregului popor 
muncitor de a ridica economia ţării şi odată cu aceasta 
bunul trai al celor ce muncesc. El va fi expresia voinţei 
poporului de a apăra cu cea mai mare străşnicie inde-
pendenţa sa şi cuceririle sale democratice împotriva im-
perialiştilor şi a celor ce le sunt vânduţi de a strivi în 
germene orice încercare a reacţiunii de a scoate din nou 
chipul. Astfel va asigura condiţiile necesare pentru 
munca creatoare în care suntem angajaţi.» 

 
Momentan a început lichidarea sectelor. Se spune că la 

armată nici nu-i lasă cu ceilalţi militari, ci îi pun în grupă 
aparte. Îmi mai spunea fratele protopop că i s-a cerut să vină la 
Lugoj şi cu ajutorul meu să pună mâna pe enciclica papală 
„Anno Domini”, de care eu până acum nici nu am auzit. El a 
refuzat, ştiind că în zadar ar veni, dar i s-a spus după aceea că 
totuşi Siguranţa generală a pus mâna pe ea. 

În viaţa politică internă, un eveniment de însemnat e în-
fiinţarea Partidului Muncitoresc Român, cu ideologia şi cu me-
todele P.C.R. El garantează toate libertăţile în viitoarea Con-
stituţie. Iată ce a spus în privinţa aceasta dl. Gheorghiu – Dej:  

 
«În al treilea rând noua constituţie, lege fundamentală a 
unui stat popular, nu se va mărgini să proclame în mod 
pur formal diferitele drepturi şi libertăţi cetăţeneşti. Se 
ştie care a fost în trecut soarta acestor libertăţi. În reali-
tate, în ţările capitaliste, marii mase a poporului îi este 
răpită posibilitatea materială de a exercita nestingherit 
drepturile sale. În constituţia noastră, constituţie a regi-
mului de democraţie populară, vor fi înscrise nu numai 
drepturile cetăţeneşti, ci şi GARANTAREA LOR MA-
TERIALĂ. Datorită faptului că puterea în Republica 
Populară Română, aparţine poporului, libertatea scrisu-
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lui este garantată prin faptul că mijloacele de tipărire, 
hârtia, clădirile necesare, se află la dispoziţia oamenilor 
muncii. Libertatea cuvântului şi a întrunirilor este ga-
rantată pentru toţi cei ce muncesc prin faptul că ei au la 
dispoziţia lor ori câte săli sau alte locuri de întrunire 
etc. Aceasta este una din marile realizări ale regimului 
nostru democratic.» 

 
O să vedem dacă şi pe noi ne vor socoti de oameni ai 

muncii, care se pot bucura de libertatea scrisului şi a tiparului. 
Deocamdată constat că de două luni stă „Micul Catehism” pen-
tru clasa I-a primară la Cenzura Centrală, aşteptând aprobarea. 

Un fapt interesant al zilei e demisia domnului Lucreţiu 
Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei. America – se spune – comentea-
ză că era prea burghez.  

Carla ne-a trimis o scrisoare foarte drăguţă.  
După o iarnă călduroasă, ca vara, la mijlocul lui Fe-

bruarie s-a pus pe zăpadă şi pe ger. O simţim de-a binelea! 
3 martie. Mare fierbere în lume, din cauza schimbărilor 

intervenite în Cehoslovacia, unde programul comunist se pune 
în aplicare cu toată rapiditatea! Aseară spunea Radio Londra că 
în Cehoslovacia cultele nu şi-au spus cuvântul asupra 
schimbărilor intervenite, adică cel catolic şi cel protestant; cel 
husit s-ar fi declarat că stă deasupra partidelor şi e pentru liber-
tatea tuturor; în schimb, cel ortodox ar fi salutat schimbarea, ca 
o revenire la politica slavă etc.  

Azi am primit o frumoasă scrisoare de la Arşa. Ieri m-am 
văzut cu tânărul Pius Mäxer, care a fost închis aici, dar a scăpat!  

7 martie. Aseară am avut la cină pe Dr. T. Voştinaru şi 
pe Dr. V. Tiut1. Am comemorat 40 de ani de la promoţia mea 
de doctor în teologie.  

Lulu ne scrie că a fost două săptămâni bolnav.  

                                                 
1 Vasile Tiut, paroh în Lugoj, arestat de comunişti, a fost internat la 
Timişoara, Jilava şi Sighet, de unde a fost eliberat în 1955. 
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Invitaţia lui Stalin de a face finlandezii pact de asistenţă 
cu ruşii are efect.  

La noi s-a publicat proiectul noii constituţii. Nu se vede 
din el dacă se va face despărţirea Bisericii de Stat. Dar şcolile 
confesionale nu vor mai putea funcţiona.  

Se spune că e iminentă deposedarea bisericilor de pământ. 
A început primăvara! 
17 martie. Vineri, în 12 crt., am fost cu episcopul la 

Timişoara, la jubileul de 25 al episcopului Pacha. 
S-a înfiinţat „Uniunea Apuseană”, cu mare repeziciune!  
Aseară mi-a telefonat Nunţiul ca episcopul să meargă la 

Bucureşti. A plecat astă- seară.  
18 martie. Azi a fost pe la mine părintele Duma, Pro-

vincialul Minoriţilor şi Preşedintele Operei pentru Propagarea 
Credinţei pentru ritul latin în România. Mi-a povestit multe. 
Sunt speranţe bune de viitor. 

22 martie. Hotărârea anglo-americană-franceză că 
Triestul va fi restituit Italiei şi aceea a americanilor de a-şi 
retrage sprijinul de la împărţirea Palestinei au căzut ca două 
bombe! Lucrurile încep a lua un curs vertiginos! 

Lulu ne scrie că nu e nici o nădejde să obţină paşaport! 
Altfel ar fi bine, dar observ că resimte criza economică, deşi a 
fost promovat şef de serviciu!  

29 martie. Ieri au fost alegerile pentru Constituantă. Se 
spune că 90% a obţinut lista guvernului. Dar nici nu a existat 
opoziţie adevărată. Propaganda a fost frumoasă, civilizată, 
angajând multe mijloace de convingere, dar numai paşnice. Unele 
măsuri însă erau neînţelese. De exemplu la autorităţi au fost 
postaţi militari de pază, dar la şcoli au fost obligaţi profesorii şi 
profesoarele, câte trei, să facă planton toată noaptea fără a fi 
schimbaţi, ca nu cumva cineva să pună vreo bombă la şcoală! La 
alegeri s-a mers cu muzica, cu cântări, ducând chiar şi elevi şi 
eleve, cu camioanele. Aud că s-a interzis comunicarea rezulta-
tului, ci el trebuie trimis la Bucureşti şi de acolo se va publica.  
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Nica are azi ziua naşterii. A stat în pat, cu gripă. 
Episcopul pleacă mâine la Bucureşti, pe poimâine sunt 

chemaţi să depună jurământul. Perspective grele i se deschid 
Bisericii noastre! 

Vremea o ia spre primăvară, dar a îngheţat câteva nopţi 
la rând, s-au dus florile de cais! 

12 Aprilie. Episcopul a venit de la Bucureşti cu 
impresii bune: rămânem la buget, de luarea averilor nu e vorbă, 
ei au depus jurământul, făcând înainte o declaraţie prin care 
spun că se obligă la ţinerea legilor care nu sunt contra lui 
Dumnezeu şi a mântuirii sufletelor. Groza a spus că e încântat 
de această declaraţie şi o va aduce la Consiliul de Miniştri.  

Eu am sosit ieri dimineaţă de la misiunile ţinute la 
Târnăveni în zilele de 8-11 crt. Cele mai grele misiuni din viaţa 
mea: paralel la credincioşi şi la elevii şcolilor secundare, zilnic 
cu 5 predici. Har Domnului, au reuşit cu bine! 

La Târnăveni m-am dus peste Timişoara-Oradea-Cluj-
Blaj, în tot locul am fost la centrele episcopeşti, cercetând 
rezultatul colectei misionare. La Oradea am dorit să văd şi pe 
Excelenţa Sa Episcopul Frenţiu, în reconvalescenţă. Acolo mai 
sunt preoţi arestaţi, chiar în preajma alegerilor! La Cluj, la 
Episcopie, a venit adresă că tot clerul central  (canonici, preoţi, 
teologi), sunt suspecţi, să fie supravegheaţi. Unul singur nu e 
luat: canonicul Iuga, un demn ortac al lui Petru Suciu, plecat 
acum definitiv din Lugoj la Borşa, în Maramureş, unde-şi va 
găsi oamenii! 

La Blaj sunt numai trei canonici, între care Aftene la 
Bucureşti şi Neda inexistent ca activitate administrativă. Noroc 
că mai lucrează bătrânii, puşi în pensie ori comprimaţi. Tot mai 
au preoţi închişi.  

Încolo, nimic deosebit. La Berlin continuă neînţelege-
rile între aliaţi. La noi s-a întrunit Parlamentul, votând Consti-
tuţia. Să vedem schimbările ce vor urma în baza noii Consti-
tuţii! 
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Se simte pretutindeni apăsarea situaţiei economice. Am 
observat şi la Pius.  

Azi am cumpărat o purcică cu 3.800 lei.  
Iată ce publică ziarul Semnalul (13. IV. 1948), despre 

fostul Patriarh Nicodim1: 
 

«/.../ După cum nu se poate aduce vină memo-
riei regretatului Patriarh, care ţinea într-o casetă câteva 
sute de medalii jubiliare plus nişte sute de napoleoni. 
Metalul nobil era destinat terminării bisericii din satul 
său natal. Fapt notoriu la Mănăstirea Neamţului, unde 
se pare că unii călugări ştiu ceva mai mult decât alţii.» 
 
25 Aprilie. Aseară am venit de la Vulcan, unde am 

mers să isprăvesc chestiunea noului gard de grădină. De acolo 
aveam să merg la Râu Bărbat la misiuni, dar au fost contra-
mandate pe motivul că oamenii sunt chemaţi pe primele două 
zile ale lor la muncă voluntară, iar pe de altă parte nici nu e 
consult să ţinem misiuni în aceste vremuri. Pe acolo sunt stări 
critice. Preoţii au hotărât să nu mai predice. Ca ilustrare: preo-
tul ortodox de la Lonea a tâlcuit Evanghelia în duminica Lăsa-
tului de carne. A fost chemat la partid să justifice: pentru ce a 
băgat în iad pe cei de stânga? 

Despre preotul Mihu din Galaţi am aflat că a fost con-
damnat la 8 ani pentru că ar fi vorbit ceva mai anii trecuţi. El a 
dispărut.  

La Vulcan mi-am vizitat, împreună cu preotul Eugen 
Suciu, locurile dragi ale copilăriei, de pe la Aninoasa.  

Acolo am aflat întâmplarea cu un călugăr franciscan ma-
ghiar, paroh romano-catolic. A trebuit să dispară în 24 ore. Figură 
posacă, urât şi cam bătrân, rivalizau în jurul lui două femei, dintre 

                                                 
1 Nicodim Munteanu (1864 – 1948), ieromonah, ecleziarh, arhimandrit, 
succesiv episcop de Huşi, mitropolit al Moldovei. Din 1939 Patriarh al 
României. 
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care una se făcuse cantor şi îl însoţea la înmormântări, în văzul 
lumii. Chestiunea cu aceste „szent Kurvák”1, cum le ziceau 
credincioşii, a ajuns să se discute şi la partid. Când a fost cumi-
necarea elevilor şcolari, doi copii nu s-au prezentat la împărtă-
şanie. Pentru aceasta, la ora de religie, călugărul i-a tras de ureche. 
Imediat a fost somat să părăsească comuna. Când am mers eu 
acolo, venea şi protopopul lor să facă predarea către alt călugăr! 

La reîntoarcere, am întrerupt călătoria la Toteşti, la fra-
tele Ionaş, cu care am mai stat de vorbă.  

Au trecut alegerile din Italia. La rezultatul avut se 
atribuie un anumit rol Papei, clerului şi dolarilor americani! În-
colo, Dumnezeu ne dă ploaie din belşug.  

Sosind acasă, găsesc două scrisori foarte drăguţe de la 
Lici şi de la Arşa. Ambii accentuează că muncesc din greu.  

30 Aprilie. Azi am fost la Timişoara, am scos de la Va-
ma Poştii de acolo lucrurile trimise încă în Noiembrie de viito-
rul cuscru Altiparmak din Elveţia: zahăr, cafea, ciocolată, să-
pun, făină, orez. Ne speriasem că va fi vama mare, dar nu a fost 
nici măcar cât taxele poştale.  

5 Mai. Azi a plecat Pius cu Carla, după ce au petrecut la 
noi sfintele sărbători. În ziua primă a fost aici şi cuscra cu Dieter. 
Ieri am făcut o excursie la Dealul Viilor. Lulu săracul nu a putut 
veni. Lici ne-a telegrafiat şi el. Sărbătorile au trecut cu bine.  

23 Mai. Aseară am sosit de la Bucureşti, unde am mers 
cu Nica, sâmbătă în 15 crt. seara. Ea rămâne acolo pentru licen-
ţa la engleză şi să-i mai ţină casa lui Lulu, care e fără servitoa-
re. Pe Lulu l-am aflat bine, chiar a avut să treacă prin nişte e-
moţii din cauză că B.N.R. caută să mai trimită funcţionari şi în 
provincie. Deocamdată a scăpat. Dar nu se ştie ce va fi. 

Pe la ministere, nu am putut isprăvi nimic, neputând 
intra în ele după regula mai nouă. În ceea ce priveşte cultele, 
am căutat acasă pe părintele Leluţiu. La cenzură iarăşi nu am 
putut isprăvi, ci rămâne să intervenim în scris, la minister. Am 
                                                 
1 „prostituate sfinte” (magh.) (n.trad.)  
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aranjat chestiunea cu colecta misionară. Pe P.S. Aftene l-au dat 
afară din locuinţa care e reşedinţă dată de Primărie Mitropoliei 
din Blaj, tratându-l ca pe un ţigan. Impresia mea e că ne putem 
aştepta la declanşarea furtunii, mai ales după serbările făcute la 
Blaj la 15 mai, unde Mitropolitul Bălan a fost lăsat să provoace 
Biserica unită să se întoarcă la cea ortodoxă! Când l-a dus 
acolo, cu asemenea scop? Cum s-au aranjat serbările la Blaj 
fără Blaj? Şi cu ce minciuni: că Petöfi şi Tancici ar fi fost 
luptători în sensul înfrăţirii popoarelor? 

Aud că s-au făcut, în ultimul timp, mai multe arestări, 
mai ales de legionari şi de regalişti. Se spune că ar fi disensiuni 
în partidul de la putere. La Buziaş a preluat Statul băile şi ime-
diat a fost scos din birou portretul lui Groza. Acest lucru a fost 
ordonat de altfel şi la unele autorităţi de aici. 

Am văzut la Bucureşti armata în noua ei uniformă!  
Asupra interesului ce poartă  actuala stăpânire religiei, 

adresa nr. 489/13.V.1948 a ministrului Cultelor s-a adresat 
tuturor reprezentanţilor cultelor din Bucureşti de a se aduna la 
Institutul General de Statistică pentru a colabora la stabilirea 
normelor metodologice necesare pentru 1) determinarea reli-
giozităţii pe indivizi şi pe unităţi sociale, 2) determinarea efi-
cienţei preotului în parohia sa.  

3 Iunie. Ieri a fost la noi Pius şi Carla, cu profesorul 
Menkes, de la Facultatea de Medicină din Timişoara. A venit 
pentru a se interesa de mersul acţiunii în favoarea clinicelor 
universitare de acolo.  

7 Iunie. Ieri a fost iarăşi aici prof. Menkes de la Timi-
şoara, în legătură cu colecta pentru clinicile universitare.  

Tot ieri a fost la Bucureşti instalarea noului patriarh1, 
care iarăşi a avut o ieşire neroadă împotriva uniţilor. Se vede, e 

                                                 
1 Este vorba de Iustinian Marina (1901 -1977), instalat ca patriarh al Româ-
niei pe data de 6 iunie 1848. De numele său se leagă actul funest al des-
fiinţării  Bisericii Greco-Catolice Româneşti, în urma adunării de la Cluj din 
1 octombrie 1948. 
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un punct de program la actuala Stăpânire, care aprobă aseme-
nea lucruri. Avem informaţii că se pregăteşte legea cultelor 
prin care ne vor desfiinţa pe noi, spunând că Unirea la 1700 a 
fost un act politic şi tot prin act politic ne desfiinţează! La 
alegerea Patriarhului a vorbit şi ministrul cultelor în contra 
noastră! Ne aşteaptă zile grele. Nunţiul a plecat din ţară. Când 
am fost la Bucureşti, mi se spunea că merge la Paris; acum 
Radio Vatican a publicat că el a fost primit în audienţă de Papa. 

Să vedem ce va face Episcopatul nostru, care în 17 crt. 
ţine conferinţă la Oradea. Sunt delegat şi eu la Capitlu. Ce vor 
face ai noştri? Clerul aşteaptă lămuriri! 

9 Iunie. Ieri au publicat ziarele că rabinul şef de la 
Bucureşti, Dr. Şafran, a fugit din ţară la 23 Decembrie 1947. 
Azi îmi spune rabinul de aici că nu a voit să execute nu ştiu ce 
ordin. 

Au fost pe la noi noul protopop al Sarmizegetusei, Ion 
Oltean şi Ion Mihu.  

10 Iunie. Astă-noapte a fost a doua oară că mi-au sunat 
la poartă. 

Dau mai jos discursul Patriarhului, ca să rămână de po-
mină. 

 
«Tuturor le-a răspuns I.P.S. Justinian Marina, 

Patriarhul Bisericii ortodoxe române, nou instalat. 
Înalt Prezidiu, 
Onorat Guvern, 
Înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi, 
Onorată asistenţă, 
Înfricoşat de greutatea sarcinii luate şi grele 

răspunderi ce mă aşteaptă, după cuvântul psalmistului, 
nu-mi rămâne decât să implor ajutorul lui Dumnezeu, 
rugându-l fierbinte: „Arată-mi Doamne, calea în care 
voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu (Ps. 
142)”. 
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Pe deplin încredinţat însă, în ajutorul „Domnu-
lui nostru Isus Hristos, Păstorul cel mare al oilor” 
(Evrei, XIII, 21) şi încurajat de trecutul Bisericii noas-
tre, care grăieşte cugetului meu: Toţi aceşti înaintaşi ai 
tăi nu sunt decât o pildă şi un îndemn pe acest scaun, 
aşa încât să vezi cele ce au făcut ei, în împrejurările 
grele prin care au trecut cu turma oilor lor, şi să le 
urmezi fapta şi să desăvârşeşti jertfa; întorcându-mi 
ochii către membrii Sf. Sinod care m-au asigurat, prin 
cuvântul I.P.S. Mitropolitul Nicolae al Ardealului, de 
toată colaborarea şi de tot sprijinul, în sufletul meu 
încolţeşte nădejdea că şi noi vom putea merge pe 
urmele înaintaşilor noştri, cu puteri unite, umăr la 
umăr şi cot la cot, servindu-ne Biserica şi Ţara. 

 
Înalt Prezidiu, 
Onorat Guvern, 
Înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi, 
Onorată asistenţă, 
În urechile tuturor stăruieşte încă ecoul ulti-

melor cuvinte ale sfintei Evanghelii de astăzi: „Şi mai 
am şi alte oi, care nu sunt în staulul acesta şi pe acelea 
mi se cade să le aduc” (Ev. Ioan, X, v.6). 

Iarăşi, vrând nevrând, gândul nostru zboară la 
fraţii noştri români greco-catolici, care până acum 250 
de ani, erau în staulul Bisericii noastre, erau cu noi. 
Răpiţi din staul de „furul care nu vine, decât numai să 
fure şi să junghie şi să piarză” (Ev. Ioan, X, v.10), folo-
sind la început, amăgiri deşarte cu „beneficii şi privile-
gii”, pentru a le cumpăra sufletele, ca apoi „să junghie 
şi să-i piarză”, dacă ar fi îndrăznit să vină acasă, în 
staulul lor. Au rămas oile, „care nu sunt în staulul 
acesta”, fiindcă de furul şi urmaşii lui, abia la 30 
Decembrie 1947 au scăpat bieţii români. 
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Dureroasele zbuciumări sufleteşti, care au trans-
format viaţa românească transilvană într-o mare tra-
gedie, cum se exprimă istoricul Gheorghe Bariţiu, încep 
odată cu instaurarea stăpânirii feudale, a dinastiei Habs-
burgilor hipercatolici asupra Trasilvaniei. Consolidarea 
Tronului dinastiei Habsburgilor cât şi puterea lor de ex-
ploatare erau socotite în funcţie de tăria catolicismului. 
Politica prozelitismului catolic în Transilvania şi mai cu 
seamă între români, era pe prim plan. De aici, obligaţiu-
nea pentru regii Habsburgi de a depune jurământ pe Sf. 
Evanghelie să extirpeze pe toţi cei ce se vor împotrivi.  

În lupta cu biserica catolică şi cu puterea formi-
dabilă a unui stat, ca imperiul habsburgic, care organi-
zase cel mai feroce prozelitism religios, însoţit de cea 
mai sălbatică teroare, preoţii smeriţi de la sate, lipsiţi 
de ierarhia prigonită şi întemniţată, aşterneau pe hârtie 
în chinuite slove chirilice hotărârea lor nestrămutată: 
„noi şi biserica noastră întru care ne-am născut prin 
Sf. Botez, întru care credem şi nădăjduim iertarea pă-
catelor şi viaţa de veci să o dobândim, pe această cre-
dinţă a părinţilor noştri vrem să stăm neclintiţi în veci, 
de care sfântă credinţă nici sabia, nici focul, nici goa-
na, nici chinurile, nici foametea, nici moartea să nu ne 
poată despărţi”. 

Au plătit însă scump cei care cu dârzenia lor au 
apărat credinţa ortodoxă. Nu e momentul să amintim 
mai pe larg, n-a uitat însă nimeni zbuciumatul veac al 
XVIII-lea, pe a cărui frescă sunt imortalizaţi mii de 
martiri, fie stinşi în pribegie şi captivitate, ca Inochen-
tie Klain, fie că le-au putrezit oasele în temniţa de la 
Kufstein, ţărani dârzi şi preoţi de la ţară, fie că au fost 
frânţi pe roată ca martirii de la Belgrad. 

Nu sunt uitate nici sutele de schituri şi mănăstiri 
mistuite de focul poruncit de Maria Tereza şi nici bubuitul 
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tunurilor generalului Bukow, din ordinul aceleiaşi crăiese 
pentru nimicirea mănăstirilor voevodale din Transilvania.  

În asemenea condiţiuni de luptă, care depăşesc 
orice prozelitism confesional, o parte din turma bise-
ricii ortodoxe din Transilvania, ameninţată cu moartea, 
a mers şi a stat alături de staulul lupilor tiraniei, timp 
de 220 de ani şi n-a avut încă curajul să se reîntoarcă 
în staulul bisericii mame, după izgonirea habsburgilor, 
fiindcă în locul lor veniseră stăpâni în Transilvania 
Hohenzolernii, credincioşi şi devotaţi aceluiaşi prozeli-
tism catolic, trecând alţi încă 30 de ani. 

Ce s-a urmărit prin actul politic „al unirii” cu 
Roma, smulşi de habsburgi şi biserica catolică, cum şi 
prin concordatul hohenzollernilor? În primul rând s-a 
urmărit o spărtură sufletească în sânul neamului nostru 
pentru ca să-l stăpânească şi să-l exploateze mai uşor 
şi în al doilea rând s-a urmărit deznaţionalizarea româ-
nilor. De o trecere la catolicism a românilor, iezuiţii s-
au îndoit de acest succes, încă din primii ani ai unirii şi 
au acceptat un compromis tot de natură politică, nu 
religioasă, mulţumindu-se numai cu recunoaşterea de 
stăpân a Papei. Oricât de slab ar fi fost sporul pe care 
românii uniţi puteau să-l aducă bisericii catolice, 
sortită de habsburgi să devină „dominantă” în 
Transilvania, politica vieneză îl socotea drept arvună a 
viitoarelor sale cuceriri sufleteşti. Nu era nicidecum 
înclinată să renunţe la gândul de a izbuti mai târziu să 
smulgă pe toţi românii din Transilvania din străvechile 
lor legături cu fraţii de peste munţi, izolându-i de 
aceştia şi înduplecându-i să se reîntoarcă deplin nu 
numai cu faţa, ci şi cu inima spre Viena împărătească. 

Prin asemenea mijloace Cezaro-papismul şi im-
perialismul habsburgic v-a putut ţine pe voi fraţi ro-
mâni greco-catolici, despărţiţi de fraţii voştri ortodocşi 
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timp de 220 de ani. Odată cu revenirea Transilvaniei la 
patria mamă, în 1918, toată suflarea românească v-a 
aşteptat să veniţi şi voi în sânul bisericii mame. Aţi fost 
din nou împiedicaţi de imperialismul bisericii catolice, 
care-şi găsise sprijin în dinastia hohenzollernilor, care 
spre o mai deplină siguranţă, au impus ţării noastre 
concordatul. Sunt destule mărturiile chiriahilor noştri 
despre străduinţele lui Ferdinand în acest sens, el 
afirmând agresiv adesea că sprijină pe catolici, fiindcă 
el este catolic. Nimeni n-a mai îndrăznit să vorbească 
de unirea fraţilor români transilvăneni.  

Ultimul stâlp al Cezaro-papismului şi imperialis-
mului în aceste locuri, ultimul hohenzollern a abdicat. 

Suntem în curent cu ultimele zvârcoliri ale Ce-
zaro-papismului, instrument al noilor imperialişti de a 
menţine dezbinarea între fraţi, de a folosi clerul bise-
ricii greco-catolice ca instrument de slujire a scopului 
lor de dominaţie în ţara noastră, singura lor nădejde, 
întrucât poporul greco-catolic este alături de întregul 
nostru neam în lupta lui de păstrare a libertăţilor câş-
tigate, de apărare a suveranităţii şi independenţei Sta-
tului Român.  

Către clerul greco-catolic, singura nădejde a 
Cezaro-papismului noilor imperialişti în ţara noastră şi 
către românii greco-catolici, îmi îndrept părinteasca 
grijă însoţită de o caldă rugăminte: 

„Nu vă mai lăsaţi amăgiţi. Fiţi vrednici români 
ca şi înaintaşii voştri, care au păstrat cu viaţa lor teza-
urul comun neamului românesc toată legea şi credinţa 
ortodoxă din liturghiile şi slujbele bisericii ortodoxe şi 
care au murit cu nădejdea eliberării din jugul umilitor 
al tiraniei, când acest tezaur va înlesni revenirea 
voastră într-o singură biserică, într-o singură credinţă, 
temelie nezdruncinată neamului şi patriei”. 
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Ce ne mai desparte? Nimic altceva, decât 
credincioşia pe care încă o mai acordaţi cu supunere 
Romei! Întoarceţi-vă această credincioşie către Biseri-
ca neamului nostru, a strămoşilor noştri şi ai voştri. 

Energiile pe care le-am cheltuit cu toţii până 
acum în lupta defensivă pentru salvarea fiinţei religioa-
se şi naţionale a neamului nostru, să le întrebuinţăm de 
azi înainte sunt scutul părintesc al Statului Român, al 
Republicii Populare Române, numai pentru consoli-
darea suveranităţii, libertăţii şi independenţei naţionale 
a Statului nostru democrat.  

Cele mai largi perspective ni se deschid pentru 
activitatea noastră de viitor, când nu vom mai munci 
izolaţi, părăsiţi şi prigoniţi ca în trecut, ci vom fi 
închegaţi într-o biserică puternică naţională, care să 
cuprindă în sânul său tot clerul şi tot poporul român 
din scumpa noastră patrie. 

Odată cu inima plină de dragoste de părinte vă 
întind şi mâna mea frăţească, chemându-vă cu cuvin-
tele nemuritoare ale poetului: „Hai să dăm mână cu 
mână, cei cu inima română”.» 
 
11 Iunie. Azi s-au statificat toate fabricile1.  
24 Iunie. Azi o săptămână – joi, în 17 – a fost la Ora-

dea conferinţă episcopească – la care am fost chemat, adică de-
legat şi eu ca reprezentant al Capitlului. Era nevoie de această 
conferinţă pentru ca episcopii să ia hotărâri în legătură cu 
situaţia. De fapt, atmosfera era de tot gravă, fiecare dintre noi 
simţind gravitatea ei şi fiecare întrebându-se: ce va aduce ziua 
de mâine? fără ca cineva să poată da un răspuns mulţumitor. 
De la Bucureşti, P.S. Aftene, care de 4 săptămâni e urmărit pas 
cu pas, şi aici l-au însoţit 4 detectivi, ne-a adus un extras din 
proiectul Legii Cultelor, în care se spune că toate cultele vor 
                                                 
1 A avut loc actul naţionalizării. 



 667

trebui să-şi ceară autorizaţie de funcţionare, pe care o va da 
Parlamentul. Averea cultelor neautorizate va trece la Stat. S-ar 
putea ca în legătură cu dezbaterea cererii de autorizare a cultu-
lui nostru să se spună  că noi nu suntem un cult aparte, ci un 
cult ortodox pus sub ascultarea Papei, de aceea nu ne mai 
autorizează funcţionarea. Poate se va face un proces monstru al 
Bisericii noastre, chiar şi acum ziarele din provincie şi mai ales 
minoritare publică reportaje asupra călugărilor de la Bixad, pe 
care i-au prins cu valute şi cu scrisori secrete aduse episcopilor 
de la Nunţiu Papal. Acesta e dus din ţară, acum e aşteptat să 
revină! Unde mai pui seria de articole, împotriva noastră, pu-
blicate în ziarele din capitală? 

S-a hotărât, deci, ca să se dea o pastorală către cler, dar 
nu se va putea tipări, ci va fi bătută la maşină şi trimisă proto-
popilor. Se aşteaptă să sosească la Oradea şi Nunţiul, venind 
din străinătate. De aceea a rămas Aftene să-l însoţească cu 
maşina la Bucureşti. Când colo, s-a telefonat de la Bucureşti ca 
Aftene să plece imediat acasă; a plecat cu avionul, iar detectivii 
îl căutau zadarnic. 

 Eu a trebuit să plec mai curând acasă, fiindcă mi-a tele-
fonat Mili că ne-au rechiziţionat două camere. Am venit şi am 
evacuat apartamentul lui Lici. Dar mult lucru ne-a dat, mai ales 
transportarea în pod a bibliotecii. Masa de scris am dat-o în 
folosinţă lui Albu, eu neavând unde să o aşez. 

Am primit de chiriaş pe dl. Tudose, şeful reviziei va-
goanelor C.F.R.   

Sâmbătă, în 19 crt., am plecat la Şemlacul mic, unde am 
petrecut Rusaliile la coloniştii de acolo.  

Aud că la Rusalii Episcopul iarăşi a făcut circ în bise-
rică, cu nervozitatea lui. 

Am plecat înapoi de la Şemlac, marţi dimineaţă la 2, la 
1 am făcut liturghie, având nişte cuminecături.  

Am găsit arestată familia Pattyánski pentru că la fabrica 
lor, naţionalizată, s-a iscat ceva foc. 
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A fost aici Mihu, şi-a dus fetele acasă. 
În 17 Nica a dat examenul la engleză cu succes stră-

lucit.  
27 Iunie. Azi l-am reprezentat pe episcopul la serbarea 

aranjată la terenul sportiv: comemorarea de 100 ani a adunării 
din 1848 ţinută sub conducerea lui Murgu. Noi acum anul, la 
insistenţele şi sub prezidiul lui Conciatu, am constituit un 
comitet şi am făcut planuri frumoase pentru comemorarea 
aceasta. Dar ulterior guvernul a luat în mână comemorarea 
anului 1848, în toată ţara (la Izlaz, Bucureşti, Blaj, Lugoj), aşa 
că misiunea noastră a încetat. Serbarea de azi a fost frumoasă, 
dar – în afară de două echipe de dansatori de la Borlova şi Ci-
reşa – au lipsit ţăranii români. A vorbit şi un reprezentant al un-
gurilor în ungureşte – destul de bine altfel – dar a cam alterat 
istoria, spunând că Petöfi şi Tancici ar fi luptat pentru înfrăţirea 
cu românii! 

Conflictul între aliaţi la Berlin poate avea urmări 
serioase. Se spune că la Blaj iarăşi sunt arestări şi-i torturează 
nu cu bâte, ci culcându-i pe spate şi apăsându-i cu genunchii. 
Unul a şi murit a doua zi după ce a scăpat din închisoare. 

28 Iunie. Azi s-a comunicat la radio excluderea comu-
niştilor iugoslavi şi ai lui Tito din Cominform, se pare că 
pentru atitudine antisovietică1.  

30 Iunie. A apărut modificarea Legii pensiilor. În baza 
ei oricine poate fi declarat că a susţinut guvernele fasciste reac-
ţionare ori că azi e contra regimului de democraţie.  Pensia e un 
drept al omului, fiindcă a cotizat în timpul serviciului, iar vino-
văţiile politice ar trebui să aibă altă sancţiune, nu lăsarea să 
moară de foame oameni scoşi din câmpul muncii. 

1 Iulie. Partidul comunist din Iugoslavia a dat răspuns 
la declaraţia Cominformului. Din comentariile ce se fac, apare 

                                                 
1 În anul 1948 se produce ruptura dintre Tito şi Stalin, cel dintâi urmărind 
dezvoltarea economică a Iugoslaviei, independent de Rusia, prin aderarea la 
planul Marshall. 
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că atacul contra lui Tito, cu acuzaţiile ce s-ar putea aduce şi 
partidelor din celelalte ţări ale democraţiilor populare, ar veni 
din cauză că Tito apără independenţa ţării şi tinde spre o fede-
raţie balcanică, idee emisă mai în iarnă de Dimitrov, premierul 
Bulgariei şi retrasă la ordinul Moscovei. Se spune că în Româ-
nia s-ar fi iniţiat deja ceea ce s-a făcut în ţările baltice: încor-
porarea în U.R.S.S. New York Times aduce ştirea că şi la Bu-
cureşti s-ar fi făcut arestări de comunişti, între care Gheorghiu-
Dej. Ştirea ar fi numai zvon, dar „venit din loc bun”, adică a 
dat-o mai întâi Radio Ankara. 

7 Iulie. Cineva îmi spune că şi dl. Teohari Georgescu ar 
avea domiciliu forţat.  

Chestiunea cu Iugoslavia nu poate bucura pe apuseni, 
fiindcă Tito tot comunist rămâne şi s-a declarat contra imperia-
liştilor. Dar motivarea rezoluţiei Cominformului, cu acuza ce s-
a adus lui Tito că nu a colectivizat producţia agricolă – a cam 
alarmat ţările din centrul Europei. De aceea guvernele maghiar, 
cehoslovac şi polon au declarat că nu au de gând să colec-
tivizeze agricultura. 

9 Iulie. Azi a sosit Nica de la Bucureşti, cu ordin de la 
Lulu ca Mili să meargă la băi. Lulu pleacă la Predeal.  

Duminică, în 4 crt., a fost consfinţirea diecezei la Inima 
Preasfântă a Preacuratei, precedată de adoraţie de 68 ore (înce-
pând cu „ora sfântă”, joi spre vineri). Tot timpul a fost biserica 
plină de lume. Era o senzaţie pentru Lugoj, comentată în 
diferite chipuri, mai vârtos se spunea că după acest eveniment 
se va închide biserica unită! 

15 Iulie. Sâmbătă, în 10 crt., am fost la Timişoara, am 
dus unele lucruri la Pius. Am vrut să-l văd şi pe Otto, despre 
care ştiam că e rău. Nu am fost lăsat la el ca să nu se emoţione-
ze prea tare. În schimb, am văzut la el o scrisoare lungă venită 
de la Petru prin care acesta răspunde la ce i s-a comunicat în 
legătură cu naţionalizările: că Sever nu mai are decât salarul, 
din care cu greu îşi poate susţine familia. Petru răspunde cu un 
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fel de indiferenţă, ca unul care de când a preluat conducerea 
treburilor publice, anume a cerut, să nu i se pomenească de 
chestiile familiare; nici nu vrea să mai ştie, că a avut fabrici, 
mori, acţiuni etc. Spune: „Suntem în ritmul nou, avem să ne 
împăcăm cu el”. 

Abia am sosit acasă că am şi plecat la Pricaz la 
înmormântarea preotului Solomon Armean, la dorinţa familiei.  

Mi-am revăzut, pentru câteva clipe, Orăştia copilăriei 
mele! 

Otto se vede că i-a propus lui Petru să facem o manifes-
taţie româno-maghiară la Orăştie şi că Asociaţia româno-ma-
ghiară să-mi tipărească „Memoriile”. Petru i-a răspuns lui Otto 
că nu se poate pronunţa până ce nu vede lucrarea. Şi Petru scrie 
că aşteaptă manuscrisul. Dar Pius şi Lulu m-au sfătuit să mai 
aştept. De fapt, se lasă completate; chiar acum la Pricaz am au-
zit de la părintele Petru Armean un episod interesant din viaţa 
de la Orăştie. 

Situaţia politică la Berlin e tot încordată. Iar despre 
iugoslavi se spune că la Techia (vizavi de Orşova) ar fi distrus 
monumentul eroilor sovietici, ar fi ars stindardele şi ar fi strigat 
prin megafoane la români. 

A apărut noua lege a cetăţeniei române, care poate să-l 
atingă şi pe Lici neplăcut.  

Conform ordinului primit de la Lulu, Mili cu Nica au 
plecat aseară la Bazna. 

Cotele de cereale ce se pretind acum producătorilor par 
a-i atinge pe aceştia foarte neplăcut. Nu ştiu dacă vor mai 
rămâne cote libere din care să cumpărăm. 

18 Iulie. Azi am aflat că guvernul a decis denunţarea 
Concordatului. Motivul ar fi: Concordatul asigură Bisericii 
catolice dreptul de a poseda averi în România. Desigur, dacă e 
vorba de deposedarea Cultelor, la noi ar fi stat în cale Concor-
datul. Să vedem ce va urma. Programul de care ne temem se 
desprinde tot mai mult. 
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19 Iulie. Ziarele de azi publică un comunicat al Preşe-
dinţiei asupra şedinţei Consiliului de Miniştri, în care s-a hotă-
rât denunţarea Concordatului. Iată cum o prezintă: 

 
«3. – Pentru a se putea aduce la îndeplinire 

dispoziţia constituţională cu privire la libertatea deplină 
a cultelor religioase s-a aprobat: 

- abrogarea legii din 12 Iulie 1929 pentru 
aprobarea Concordatului cu Vaticanul, denunţarea aces-
tui Concordat şi încetarea aplicării dispoziţiilor menţio-
natului Concordat, pe data denunţării lui.» 
 
Radio Londra spune că motivele nu stau în picioare, iar 

guvernul român a violat o clauză a Concordatului, prin care se 
prevede că partea care doreşte să denunţe Concordatul trebuie 
să o facă cu 6 luni înainte. 

Mai proastă e ştirea – o adevărată scornitură, cred eu – 
dată aseară de Ankara în ungureşte, după un articol apărut în 
New York Times, conform căreia românii din America ar fi 
sesizat guvernul de acolo că în August urmează încorporarea 
României în Uniunea Sovietică. Se poate ca guvernul şi 
parlamentul român să ceară acest lucru pentru consolidarea 
democraţiei populare. Dar când? Cum? Nimeni nu o ştie.  

Am primit azi de la Lulu o scrisoare îmbucurătoare: şi-a 
aranjat chestiunea cu chiria în viitor! De această chestiune mă 
temeam cel mai mult, fiindcă avea un contract cu 28 de 
milioane! Încolo, a plecat şi el la Predeal. 

22 Iulie. Până acum am avut tot ploaie şi frig, a plouat 
de Sfântul Medard şi ne-a ţinut 40 de zile. Abia acum s-a făcut 
cald.  

E grozav cu cotele de la noua recoltă: se cere mai mult 
decât s-a produs, fiindcă se cere după toată suprafaţa arabilă, 
nu numai după cea pe care a fost semănat grâul. Totul merge 
într-acolo ca lumea să-şi ofere de bunăvoie pământul la 
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exploatarea colectivă. Desigur, anul acesta nu rămân cote libere 
să putem cumpăra. Barem de ar vinde Statul. 

De la Bazna mi se scrie că e scumpete mare: 310 
camera, 140 baia. Unde mai pui masa?  

Azi a fost pe aici părintele protopop Căpâlneanu de la 
Uioara, acum refugiat la Cluj, fiindcă în două rânduri a fost 
bătut, lăsat aproape mort. Un preot nenorocit i-a făcut-o, a voit 
şi el să-i dea în cap cu un sfeşnic, chiar în biserică. A murit du-
pă aceea de tifos exantematic. 

A apărut modificarea Legii de stare civilă: la naşteri şi 
cununii nu se vor mai introduce nici religia, nici naţionalitatea!  

Azi a venit telegramă de la Nunţiu: episcopii sunt in-
vitaţi pe 28 Iulie la Bucureşti să facă Statutul Bisericii catolice, 
se vede, în preajma Legii Cultelor.  

25 Iulie. Patriarhii ortodocşi s-au adunat la Moscova, 
cu prilejul aniversării a 500 ani de la autocefalia Bisericii 
ruseşti. Cum anunţă Radio Vatican, ei au hotărât că Papa e 
reacţionar, că el e contra democraţiei, contra poporului şi mai 
ales contra slavilor.  

Drept răspuns, Papa a primit azi pe cardinalul Hloud al 
Poloniei, care, se vede, a putut merge mai uşor la Roma decât 
cum ar merge de la noi.  

Citesc azi în ziare că la şantierul de la Livezeni au venit 
voluntari din Polonia şi din Ungaria. Dar nu se spune – poate 
nu-i adevărat – că aceia au rămas uimiţi ce slab erau echipaţi ai 
noştri. Le-au dat opinci şi la studenţi. Se întâmplă foarte multe 
nenorociri de care nu ştie lumea! 

Preotului Mihu de la Galaţi i s-a făcut o nouă judecată 
şi a fost condamnat la un an! 

28 Iulie. Ankara a difuzat astă-seară declaraţiile genera-
lului Rădescu din America, care spune că ruşii au primit până 
acum de la noi 1 miliard 750 milioane de dolari, în loc de 
300.000, plus averile nemţeşti şi italiene din România, plus 
participările la viaţa economică a ţării. Asta, în legătură cu 
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iertarea datoriei restante la jumătate. Nu ştiu de unde şi-a scos 
Rădescu datele, dar e sigur că nu a calculat costul întreţinerii 
armatei ruseşti cât a stat la noi. 

Ieri mergând la Tribunal să văd dacă nu cumva s-a 
afişat şi un tablou pe care să fiu chemat şi eu la Comisia pentru 
revizuirea pensionarilor, am găsit că erau îndepărtate şi tablou-
rile ce fuseseră afişate. Astăzi am auzit că Partidul şi-a rezervat 
examinarea chestiunii, la fiecare în parte. Acolo se va hotărî 
cine să fie chemaţi în faţa comisiei.  

2 August. Ieri a fost adusă în catedrala de aici, pentru 2 
săptămâni, icoana de la Scăiuş, care a lăcrămat. Sâmbătă a mers o 
procesiune după ea şi ieri, duminică, au adus-o. Noi i-am aşteptat 
la cariera din str. Bocşei, mergând în procesiune în frunte cu 
Episcopul. A fost o manifestaţie cum nu a mai văzut Lugojul: tot 
oraşul a fost de faţă. Biserica era ticsită şi afară era plin de lume. 

Ieri după-amiază am fost la Racoviţa pentru împăcarea 
familiei preotului de acolo. 

Azi au trecut pe aici Pius şi Carla, mergând la Băleia. 
Zilele acestea am primit de la Lici o scrisoare: îşi fac 

vacanţa pe insula Prikipo, ca oaspeţii familiei Altiparmak. 
8 August. Zilele acestea au apărut Legea Învăţământu-

lui şi Legea Cultelor. Ambele sunt de aşa fel încât la aplicare se 
vor lămuri mai mult. În orice caz, internatul nostru se expro-
priază, la Blaj nu rămâne decât un liceu teoretic mixt, toate 
şcolile sunt statificate şi învăţământul laicizat. La Culte Bise-
rica noastră nu va avea dreptul decât la două Episcopii şi la o 
şcoală teologică superioară. 

Ieri a fost la Prefectură o consfătuire în chestiunea con-
cursului ce cultele trebuie să dea la realizările regimului. Dar 
mai ales a fost vorba de efectul produs de aducerea icoanei de 
la Scăiuş şi marea afluenţă ce se observă la Biserica noastră. E 
luată ca o demonstraţie împotriva desfiinţării Concordatului. La 
consfătuire au luat parte reprezentanţii tuturor cultelor, în 
frunte cu cei doi episcopi (Lugoj şi Caransebeş). 
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10 August. Ieri a venit şi a dormit la noi preotul Oltean 
din Bouţar cu familia. Radio Ankara relata ieri din nou absur-
ditatea că la 23 August s-ar ţine un plebiscit împotriva încadră-
rii României în U.R.S.S. Azi se relatează că ataşatul de presă 
Vinulescu de la Roma a dezminţit această ştire. 

Azi a fost preluat internatul nostru, în urma statificării. 
14 August. Alaltăieri au sosit Mili şi Nica de la 

Odorhei. Au mers acolo după ce au terminat băile la Bazna, să 
îl vadă pe Camil. Acesta a ajuns rău, l-a sărăcit destrăbălata de 
fiică adoptivă, Bety, care în cele din urmă a şi fugit de la casă. 
Mai ales plecarea lui de la casă în vara trecută, în chip absolut 
nemotivat, i-a cauzat multă pagubă. 

Azi am fost cu Mili şi Nica la Ohaba, unde am înmor-
mântat pe Baba Talia (Vatalia Andraş). 

Mâine plec, probabil cu Nica, pentru câteva zile, la 
Băleia, unde e Pius cu Carla, şi de acolo la Vulcan. Nu vom sta 
mult, fiindcă cine ştie ce ne mai aşteaptă. 

27 August. Aseară am sosit de la Vulcan. Am plecat – 
singur – în 15 crt. de acasă, seara am sosit la Pui-Galaţi, a doua 
zi am mers la Băleia, unde am stat până vineri, 20 crt., petre-
când clipe plăcute în acea localitate minunată. Pagubă, că nu 
am putut face calea la Pietrele, ci am revenit tot pe la Pui-
Galaţi, iar în 20 seara am sosit la Vulcan. De aici, în zilele de 
22-23 crt. am făcut excursii pe la Pasul Vulcan, cu dorinţa de a 
coborî de la Tenia la schitul de la Locuri rele şi la Lainici. Du-
rere, vremea nefavorabilă ne-a împiedicat să avem orientarea 
necesară şi în loc de a pleca pe calea cea bună, am plecat de la 
altă stâncă, coborând într-o vale, pe care orbecăind când pe o 
coastă, când pe alta, timp de 2-3 ore, am urcat muntele, cu mari 
greutăţi în direcţia Surduc. Am găsit până la urmă calea cea 
bună, dar a trebuit să dormim sus în pădure, la un foc mare, dar 
fără haine de noapte. A doua zi am coborât la Surduc, de mai 
sus de Lainici, fără a nimeri schitul de la Locuri rele cu drumul 
ce duce de acolo. Nepotul Ştefan ne-a servit o masă la cantina 



 675

muncitorească şi am venit cu un camion la Livezeni şi de acolo 
la Vulcan, cu trenul. 

Am văzut şantierul minunat. Se lucrează din greu şi se 
speră că dacă nu a fost gata pe 23 August, linia ferată să fie ga-
ta pe 7 Noiembrie. Să dea Domnul, dar e lucru greu şi aici ori-
ce grabă e exclusă. Am aflat pe teren că au fost multe neno-
rociri, vreo 10 morţi până acum. 

Ziua de 23 August, de care atât de mult se temea lumea, 
aşteptându-se la surprize neplăcute, a adus surpriza plăcută a 
ieftinirii mai multor lucruri. 

Alaltăieri seara a venit un ordin telegrafic, în urma căruia 
au fost concediaţi funcţionarii (comisarii) de la Siguranţă, care au 
fost în serviciu înainte de 1944. Încă nu se ştie ce va fi cu ei. 

De la Minister a venit răspuns că nu se aprobă tipărirea 
„Micului Catehism”. Asta în urma laicizării învăţământului. 

Pentru ieri a fost convocată la Oradea conferinţa 
episcopească în cauza Legii Învăţământului şi a Cultelor.  

20 Septembrie. Sâmbătă dimineaţă am sosit de la 
Bucureşti cu vagonul în care aduceam efectele lui Lulu ce nu 
au încăput în noua lui locuinţă.  

Sâmbătă, în 28 August, abia sosit de la Vulcan, am fost 
chemat de Lulu, prin telefon, să merg la Bucureşti, fiindcă tre-
buie să se mute evacuându-se întreg blocul în care avea aparta-
mentul său. Am plecat cu trenul de la amiază la Timişoara, 
unde am luat unele lucruri de la Pius, apoi seara am mers cu 
acceleratul la Bucureşti, unde am sosit duminică dimineaţa. Pe 
Lulu l-am găsit de altfel bine, dar îngrijorat de evacuare. Ca 
motiv se spunea că în acel bloc, fiind vizavi de prefectura 
Poliţiei, se vor muta ofiţerii batalionului de jandarmi.  

Două săptămâni el a tot căutat locuinţă, eu am tot 
împachetat. În fine, şi-a găsit o garsonieră drăguţă, în care s-a 
mutat, iar restul am adus acasă. Am venit 5 zile cu vaporul.  

La Bucureşti nu am prea avut contact cu nimeni, în afară 
de aceia cu care mă întâlneam la biserică. Fusese chemat P.S. 
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Aftene la dl. ministru al Cultelor, care i-a cerut explicaţii în 
chestiunea unei adrese din conferinţa episcopească, prin care se 
cerea să se considere neavenită o adresă anterioară, prin care se 
anunţa ţinerea conferinţei episcopeşti (se comisese o greşeală 
anunţându-se conferinţa, greşeală pe care episcopatul a ţinut să o 
repare, pentru a nu servi caz de precedent). O altă adresă îi co-
munica ministrului, că Episcopatul nostru a hotărât ca la liturghie 
să se pomenească „Înalta noastră stăpânire” ceea ce ministrul a 
refuzat să aprobe. Noi, la Lugoj, am pomenit de la început cum 
comunicase Sf. Sinod ortodocşilor, „pe Înaltul Prezidiu…” 

A mai fost chemat P.S. Aftene la Minister, în chestiune 
urgentă şi importantă, pe ziua de 13 crt., el fiind în Ardeal în 
vizită canonică. Nu ştiu ce a putut fi chestiunea aceea, de nu 
cumva ce a urmat ieri în Monitorul Oficial: punerea în retra-
gere din oficiu a chiriarhilor V. Frenţiu, I. Bălan, Al. Rusu, Ci-
sar şi Pacha. Tot atunci s-a comunicat decretul Înaltului Prezi-
diu, prin care se fixează numărul eparhiilor. Depinde cum se 
vor aplica pe teren aceste măsuri. P.S. Ioan Suciu a încetat, du-
pă intervenţia guvernului, de a mai fi Administratorul Aposto-
lic al Arhidiecezei. Se spune că a şi fost căutat să fie arestat. 

Am fost şi pe la Petru. Mi-a arătat că suntem în plină 
revoluţie, doar că lumea nu vede tancuri şi mitraliere pe stradă. 
Mi s-a plâns de activitatea episcopilor şi că Vaticanul nu se îm-
pacă cu comunismul; mi-a spus că dorinţa lui e să se distribuie 
literatură religioasă la popor, dar că episcopul de la Oradea 
(care a fost de două ori la Moscova), a distribuit cărţi cu conţi-
nut antibolşevic. Aşa îi răsplătesc bunăvoinţa lui, care a men-
ţinut Biserica în bugetul Statului, fenomen unic în ţările demo-
crate, cum i-a spus-o însuşi Stalin. Mi-a mai arătat ce au făcut 
legionarii, pe care el i-a amnistiat şi le-a redat libertatea. S-au 
pus în legătură cu Horia Sima, alimentat de bani americani, şi 
au complotat împotriva regimului. 

Am înţeles că în munţi am avea retraşi mulţi partizani, 
care încearcă şi atacuri. În 15 August au ars magaziile Gării de 
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nord de la Bucureşti, împreună cu patru trenuri încărcate. Zilele 
acestea a explodat la Copşa mică un vagon cu explozibile. 

Până am fost eu dus, a fost în vizită la Lugoj Patriarhul de 
la Bucureşti, care a vizitat şi biserica noastră, dar a fost primit 
numai de preotul Nicolae Ienea1. În biserica ortodoxă de aici şi de 
la Caransebeş a vorbit pentru reîntoarcerea uniţilor ameninţând că, 
dacă clerul nu o vrea, o va face cu poporul! Preotului Ienea i-a 
spus la despărţire: „La revedere, cu o ocazie şi mai solemnă!” 

De la Arşa am primit o scrisoare drăguţă, apoi şi de la 
Jacqueline, cu fotografii. 

Am constatat că şi la Bucureşti piaţa e bogată şi ieftină. 
Dar mai mare ieftinătate am găsit la Craiova! 

Ieri a venit la noi părintele Mihu din Galaţi, cu cele 
două fiice ale lui.  

Joi, în 16 crt., s-a ţinut la Lugoj Consistor plenar, în 
care s-a discutat catehizarea la biserică, după laicizarea şcolii, 
şi alte chestiuni de actualitate! 

26 Septembrie. Azi o săptămână a apărut în gazetă pu-
nerea în retragere a episcopilor noştri. A doua zi a venit tele-
gramă că episcopului îi încetează orice jurisdicţie, ca şi când 
asta ar acorda-o Ministerul. Episcopul Bălan ne-a chemat la 
Consistor, în care s-a hotărât să semneze de aici încolo vicarul 
şi el să prezideze şedinţele. S-a pus apoi în legătură cu Oradea, 
ca să ţină o conferinţă episcopească.  

Am mai avut săptămâna aceasta două şedinţe în 
legătură cu desfiinţarea Librăriei Diecezane.  

Zilele acestea a venit de la Cluj părintele Albu, care 
spune că episcopul Hossu a fost chemat de urgenţă la Bucu-
reşti. E, de altfel, foarte necăjit că a rămas singur în funcţiune.  

Episcopul Suciu de la Blaj a fost deţinut în judeţul Cluj, 
dus la Cluj, apoi la Sibiu, dar, nefiind ordin de arestare, a fost 
lăsat acasă cu îndatorirea de a sta la reşedinţă, fără a ieşi pe 
afară. Actele le subscria vicarul. 
                                                 
1 Nicolae Ienea (1910 – 1977), preot în Lugoj, fiul canonicului Ioan Ienea. 
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Azi am fost dus la Prefectură unde, în numele domnului 
prim-ministru, am fost solicitat să iau parte la o consfătuire a cle-
rului unit în cauza reîntoarcerii uniţilor la ortodoxie. Erau de faţă 
deputatul Cristescu de la Bucureşti, şeful Siguranţei dl. Kling şi 
prefectul. Eu am pretins să se ţină mai întâi o consfătuire comună 
cu ortodocşii, pentru a cădea de acord mai întâi cu ei.  

30 Septembrie. Luni, în 27 crt., Nica a mers la Timi-
şoara, de unde a revenit marţi seara. Între timp a telefonat Lulu, 
să meargă la Bucureşti la examen.  

După mine s-a făcut încercarea cu Voştinaru, Albu şi Ienea, 
de a-i atrage în serviciul acţiunii pentru reîntoarcerea la ortodoxie. 
Consistorul nostru a trimis două emisuri: unul la Arad (Timişoara 
fiind de faţă la Consistor), Deva, Haţeg, Lupeni-Sarmizegetusa, 
altul la Bocşa-Oraviţa, să spună protopopilor şi prin ei parohilor să 
nu subscrie nimic şi că Episcopul continuă să funcţioneze, cu toate 
că a fost pus în retragere. Cel trimis în Ardeal s-a reîntors de la 
Deva şi în Consistorul de azi ne-a raportat că acolo protopopul a 
fost luat cu sila să meargă la preoţi, însoţit de subprefectul 
Cherebeţiu şi de şeful Siguranţei, pentru a-i câştiga pentru acţiune. 
Unii preoţi au subscris. A fost câştigat – cu ameninţări – şi proto-
popul Paveloniu, iar pe Jiu umblă Ioniţă Pop şi face propagandă. 

Foarte dramatică a fost şedinţa Consistorială de astăzi, în 
care s-au discutat toate acestea şi s-a spus întrebarea: Ce e de făcut? 
Episcopul a început tot în forma obişnuită lui, cu abaterea de la 
viaţa supranaturală, cu jertfele Satanei. S-au vorbit multe şi s-a ară-
tat cum unii preoţi au subscris plângând, sub presiunea ameninţări-
lor şi arătând spre copiii lor. Se spune că la Siguranţa din Deva deţi-
nuţii politici sunt atât de groaznic torturaţi, încât un preot ortodox s-
a sinucis. Eu am arătat că episcopii noştri nu dau niciun  semn de 
protest, ceea ce ar fi trebuit să facă de când a apărut punerea lor în 
retragere. Episcopul nostru s-a pus în legătură cu Frenţiu, acesta i-a 
promis că se va ţine o conferinţă episcopească, dar de atunci au tre-
cut 10 zile şi nu se face nimic. Cei de la Baia Mare au făcut demers 
împotriva pensionării episcopului lor, dar Frenţiu i-a dezarmat, 
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spunând că în conformitate cu canoanele numai toţi împreună pot 
face demersurile. Hossu de la Cluj a fost chemat la Bucureşti şi ar fi 
trebuit ca după aceea să ţină conferinţă. După reîntoarcerea lui, a 
fost Frenţiu la el, dar nimănui nu i s-a comunicat nimic. Se colpor-
tează că el ar fi în fruntea acţiunii pentru dezunire. Tot aşa se col-
portează în Timiş-Torontal că aici eu aş fi în fruntea acţiunii. Aşa 
mi-a spus-o finul S., care a fost aseară pe la mine, de frică să nu-l 
aresteze, fiindcă nu a aderat. Ieri la amiază a fost aici Lug. din I., 
căruia i s-a spus, că la 1 Octombrie să nu fie acasă, pentru că va fi 
arestat. S-ar putea, ca pe noi, care am refuzat acţiunea, să ne ares-
teze ca duşmani ai regimului. În şedinţa de azi s-a hotărât să mear-
gă Ştefan Bălan la Nunţiu să provoace o conferinţă episcopească, 
iar preoţilor să le trimită o circulară.  

Situaţia internaţională e tot sumbră, ca şi vremea ce se 
prezintă friguroasă de 1 Octombrie. 

1 Octombrie. Azi a venit adresă de la Hossu, prin care 
arată că a excomunicat pe cei ce vor lua parte la proiectata adunare 
de schismă şi că va lua măsuri faţă de cei ce au semnat delegaţii. 
Tot el a primit o adresă de la Culte, prin care, ca singurul episcop în 
funcţie, i se cere ca până în 10 Octombrie să arate cum înţelege să 
se facă împărţirea provinciei mitropolitane între cele 2 eparhii ce ne 
rămân. În această chestie a fost convocată la Bucureşti pe 7 
Octombrie o conferinţă episcopească. Noi iarăşi am ţinut şedinţă 
Consistorială, penibilă, interminabilă, cu frământări asupra a ceea 
ce avem de făcut. Am hotărât trimiterea unei telegrame la Pre-
şedinţie. Dar de la poştă s-a spus că ar trebui trimisă de ei la Si-
guranţă şi semnatarul ei, vicarul Ploscaru, ar putea avea bucluc. De 
aceea a fost ruptă! Cei ce pretind altora acte eroice nu le prea fac ei! 

2 Octombrie. Azi am avut altă şedinţă Consistorială, 
înainte de masă. Tot cu frământări, că ce rămâne de făcut?  

După-masă, la orele 2, Radio România a comunicat că 
ieri, 1 Octombrie, s-a ţinut la Cluj un congres1, la care au parti-

                                                 
1 Convocarea Congresului de la Cluj a fost pusă iniţial pe seama episcopului 
Traian Frenţiu, apoi pe seama episcopului Iuliu Hossu  şi, în final, pe seama 



 680

cipat 38 preoţi uniţi, majoritatea protopopi, având delegaţii din 
partea majorităţii preoţilor români uniţi. În unanimitate s-a vo-
tat o hotărâre ca Biserica unită să se reîntoarcă la Biserica orto-
doxă şi că o delegaţie va duce hotărârea la Patriarhie. O nouă 
şedinţă Consistorală s-a frământat: ce e de făcut? S-a hotărât 
trimiterea unui aviz la toţi preoţii, prin care se pune în vedere 
excomunicarea celor ce se rup de Biserica Romei. 

Aşteptăm să vedem cine a fost de faţă, cum a decurs 
adunarea. În orice caz, pentru mine situaţia e clară: în baza decla-
raţiei acelui pseudocongres, va apare un decret al Prezidiului, prin 
care Biserica Unită din România se declară desfiinţată. Sionul s-a 
prăbuşit. El se va ridica din nou, când va vrea Dumnezeu. Dar la 
dezastrul de acum, are multă vină şi conducerea Bisericii, care de 
atâta vreme s-a arătat incapabilă de a se ridica la înălţimea situa-
ţiei! Iar Roma ce să fi făcut dacă cu aşa oameni îşi guvernează Bi-
serica în România? Lor principalul le era să fie preoţii celibi şi în 
ei îşi puneau toate nădejdile, pe când în sarcina clerului căsătorit 
puneau toate relele. Îzbuncniri de acest fel a avut episcopul nostru 
Bălan şi în cursul consistoriilor ţinute acum. Nu m-am putut 
stăpâni să nu-i replic, arătând că procentul celibilor apostaţi e cu 
mult mai mare decât al căsătoriţilor. Doar Petru Suciu şi Iuga – a-
cest din urmă „prelat”! – sunt celibi.  

Un alt fenomen curios, fiindcă prin el se căuta a se înlo-
cui orice acţiune, e pietismul care s-a introdus în timpul din ur-
mă la catedrală: zilnic rozar, binecuvântarea euharistică după-
amiaza, seara Paraclis cu predică, toată ziua adoraţie, ajun toată 
ziua de vineri! Uită domnii că gratia non tollit naturam1!  

Mi se spune că avem foarte mulţi partizani prin munţi şi 
prin păduri. Au muniţie, armament. Ar fi ajutaţi şi din Serbia. 

                                                                                                        
autorului jurnalului, a canonicului Nicolae Brînzeu, pentru a da greutate ac-
tului de convocare. Zvonurile, care s-au dovedit ulterior false, au fost folo-
site doar pentru a încerca legitimizarea actului de revenire la ortodoxie prin 
voinţa unor personalităţi din sânul Bisericii Greco-Catolice.  
1 harul nu înlătură natura (lat.) ( n. trad.) 
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Era să-l ucidă – aşa se spune – şi pe şeful Siguranţei de la noi, 
Z. Kling, un om cinstit în actele şi în procedeele lui!1 

La Bucureşti a murit Dr. C. Anghelescu, fost ministru al 
Instrucţiunii la liberali. A murit cu sufletul amărât, după ce i s-
a luat totul. Era cel mai bogat om din ţară. Pe vremea crizei 
anilor 1930-32 se spunea că dacă vin liberalii, el era singur în 
măsură să ajute ţara ca să scape de criză. Liberalii au venit la 
putere, dar el nu ştiu să fi ajutat cu ceva! 

La Bucureşti se spune că foştii miniştri tătărăscani sunt 
de părere că dacă cei mari nu se împacă, chiar cu unele 
sacrificii – la primăvară izbucneşte războiul! 

5 Octombrie. Ieri iarăşi am avut şedinţă Consistorială, 
cu frământări asupra a ceea ce e de făcut. De la Bucureşti a ve-
nit Ştefan Bălan, care spunea că e acolo P.S. Rusu, care cu Af-
tene ţin contactul cu ministrul Cultelor, arătându-i abuzurile ce 
se fac. Acesta spune însă că la ei se prezintă trecerea uniţilor ca 
spontană şi nu ştie de abuzuri; când se vor semnala, se vor 
sesiza. Nunţiu crede că totuşi vor trebui să autorizeze cultul 
catolic. O cred şi eu, dar după ce se va fi desfiinţat unirea. 

De fapt, se pare că după mascarada de la Cluj şi după 
primirea ce i s-a făcut delegaţiei la Bucureşti, lucrul încă nu e 
terminat. Abia acum începe desăvârşirea operei. Iată reportajul: 

 
«BISERICA GRECO-CATOLICĂ A REVE-
NIT ÎN SÂNUL BISERICII ORTODOXE 
Hotărâre luată în adunarea de la Cluj 
Sfânta Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române 

comunică: 
Un număr de 38 protopopi şi preoţi greco-ca-

tolici delegaţi de majoritatea clerului greco-catolic din 
toate judeţele Ardealului şi Banatului, s-au adunat la 
Cluj în ziua de 1 Octombrie a.c. pentru a discuta apelul 

                                                 
1 De numele lui Zoltan Kling se leagă asasinarea unor studenţi legionari în 
apropiere de Lugoj, pe Dealul Ciurii. 
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făcut de I.P.S. Mitropolit al Ardealului, pentru reveni-
rea Bisericii greco-catolice în sânul Bisericii Ortodoxe1.  

În urma discuţiilor purtate, adunarea în unanimi-
tate a hotărât revenirea la ortodoxie, semnând în acest 
sens o proclamaţie şi un apel către cler şi credincioşi. 
Delegaţii au pornit apoi la Bucureşti pentru a supune 
hotărârea lor Sfintei Patriarhii a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne.» (Universul, 3.X.1948). 
 
La Radio s-au publicat şi câteva nume din cei ce formau 

delegaţii: sunt tot figuri obscure. Însuşi preşedintele Belaşcu2 e 
un fost cuzist de la Blaj, ajuns totuşi protopop, mare naţional-
ţărănist. Altul e un mare legionar, iar altul cunoscut ca nebun 
pur şi simplu. Niciun cleric mai de seamă. Ministrul ar fi spus 
că au iscălit şi canonicii, dar de ce nu-i scot la iveală? 

Şi, dacă la congres nu au luat parte decât 38 de inşi, 
având, cum se spune, delegaţie de la 450 de preoţi, asta e abia 
un sfert, nu majoritate. 

 
«O altă manifestare impunătoare care a avut loc 

în Capitală, a fost prilejuită de revenirea greco-catolici-
lor la Biserica Ortodoxă Română. 

Într-adevăr, după cum a comunicat Sf. Patriar-
hie, un număr de 38 protopopi şi preoţi greco-catolici, 
delegaţi de majoritatea clerului greco-catolic din toate 
judeţele Ardealului şi Banatului, s-au adunat la Cluj în 
ziua de 1 Octombrie a.c., pentru a discuta apelul făcu de 

                                                 
1 Comunicatul Patriarhiei ortodoxe a fost cinic, menit să demonstreze 
similitudinea dintre actul de trecere la greco-catolicism în anul 1700 , 
posibil doar printr-un număr de 38 de preoţi, şi revenirea la ortodoxie 
consfinţită printr-un număr identic de clerici. 
2 Traian Belaşcu, protopop greco-catolic, preşedintele adunării de la Cluj 
desfăşurată pe data de 1 octombrie 1948, care a exprimat în numele unei 
părţi a preoţimii greco-catolice voinţa de rupere a legăturilor cu Sf. Scaun şi 
de revenire la ortodoxie. 
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către I.P.S. Patriarh şi I.P.S. Mitropolit al Ardealului, 
pentru revenirea Bisericii greco-catolice în sânul Bise-
ricii Ortodoxe. 

În urma discuţiunilor purtate, adunarea în unani-
mitate a hotărât revenirea la ortodoxie, semnând în acest 
sens o proclamaţie şi un apel către cler şi credincioşi. De-
legaţii au pornit apoi la Bucureşti, pentru a supune hotă-
rârea lor Sfintei Patriarhii a Bisericii Ortodoxe Române. 

Ieri dimineaţă la ora 9, delegaţia a fost primită 
în şedinţă solemnă de către Sf. Sinod, prezidată de 
I.P.S. Patriarhul Justinian. 

La lucrările Sf. Sinod au luat parte înalţii ie-
rarhi: I.P.S. Mitropolitul Bălan al Ardealului, I.P.S. Mi-
tropolitul Vasile Lăzărescu al Timişoarei, P.S. Arhie-
piscopul Firmilian al Craiovei, P.S. Episcopul Sebastian 
Rusan al Maramureşului şi Sucevei, P.S. Episcopul 
Antim Nica al Dunării de Jos. 

După ce un reprezentant al delegaţiei catolice a 
citit actul de revenire în Biserica ortodoxă română, Sf. 
Sinod a ratificat hotărârea delegaţiei celor 450 de preoţi 
greco-catolici şi a hotărât primirea lor în sânul Bisericii 
ortodoxe române.  

La ora 11, s-a format un cortegiu impunător, ca-
re s-a îndreptat spre biserica Sf. Spiridon din calea Şer-
ban Vodă, unde s-a oficiat un Te Deum special, în ca-
drul căruia s-a consfinţit reintegrarea Bisericii româ-
neşti din Ardeal. 

Interesant este faptul că din anul 1700 şi până 
acum este pentru prima oară când clerul ortodox a ofi-
ciat împreună cu reprezentanţii Bisericii greco-catolice.  

După citirea apelului delegaţiei greco-catolice, 
adresat clerului şi credincioşilor, cât şi a hotărârii Sf. 
Sinod, de a primi pe greco-catolici în sânul Bisericii ro-
mâne ortodoxe, a luat cuvântul I.P.S.S. Patriarhul Justi-
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nian, care a subliniat importanţa evenimentului pentru 
Biserica românească. 

Cu acelaşi impunător cortegiu, înalţii ierarhi şi 
membrii clerului s-au înapoiat la Patriarhie, unde a avut 
loc o masă tradiţională.» (Semnalul 6.X.1948). 
 
Toate acestea sunt abia începutul! Cum spunea Patriar-

hul în discursul său, opera trebuie terminată până în 21 crt. 
Data aceasta ar corespunde la 7 Octombrie stil vechi; or, la 
1700, diferenţa între cele 2 calendare nu era 13, ci abia de 10 
zile. Şi nu în Octombrie, ci în Septembrie s-a ţinut atunci adu-
narea de Unire. 

Au început acum să umble echipe pe sate, care cer ulte-
rior adeziunile preoţilor şi ale credincioşilor. Unde preotul nu 
aderă, partidul pune câte un comitet de 5, ca să ia în mână tre-
burile Bisericii. 

Consistorul a trimis delegaţi în protopopiate, să anche-
teze ce s-a întâmplat şi să-i întărească pe oameni în credinţă. 

Iar episcopii, care mâine se adună la Bucureşti, trebuie 
să se manifeste demn, dacă sunt capabili. De ce aşa târziu? 
Pentru că – spunea Nunţiul – nu l-a găsit pe Frenţiu la telefon. 
A fost plecat la Cluj. Doar nu a stat atâta la Cluj. Apoi Nunţiu 
demult ne-a cerut să-i dăm telefonul la care să ne poată găsi 
ziua ori noaptea. De altfel, se spune că Frenţiu a rămas aproape 
singur: canonicii au fugit, secretarul şi-a dat demisia! 

S-a dat şi la noi un ordin de excomunicare a tuturor 
celor ce au luat parte la congresul de la Cluj ori care au aderat, 
cler şi credincioşi. Când s-a citit la noi în catedrală, de pe am-
von, semnat de vicarul general, se spune că unii au întrebat: de 
ce nu a semnat episcopul? Nu ştiu, că asemenea lucruri le sem-
nează vicarul. 

Preoţii ortodocşi şi administratorii civili au primit ordin 
să raporteze numărul şi averea din parohiile noastre şi că ce 
ţinută are preotul nostru în chestiunea revenirii la ortodoxie?!  
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7 Octombrie. Zilele acestea a sosit numirea lui Nica la 
catedra de germană de la Liceul „Iulia Haşdeu”. Har Domnu-
lui, dar nu ştiu cum va sta în faţa acţiunii de a face pe func-
ţionari să treacă la religia ortodoxă. 

Asupra celor întâmplate duminică la Bucureşti a apărut 
următorul reportaj în Universul, 6.X. 1948: 

 
« FESTIVITĂŢILE RELIGIOASE DE 

DUMINICĂ 
Solemnitatea primirii delegaţilor de protoerei 

şi preoţi uniţi în Biserica Ortodoxă Română şi a cons-
finţirii reîntregirii bisericii româneşti din Ardeal 

 
Duminică, 3 crt. a.c., la orele 9 dimineaţa, a avut 

loc în sala Sinodală solemnitatea primirii delegaţiei de 38 
protopopi şi preoţi greco-catolici din judeţele Ardealului şi 
Banatului, veniţi să prezinte Sf. Sinod şi I.P.S.S. Patriarh 
Justinian, proclamaţia de revenire în sânul Bisericii Orto-
doxe Române, I.P.S. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardea-
lului, I.P.S. Vasile Lăzărescu, Mitropolitul Banatului, P.S. 
Arhiepiscopul Firmilian al Craiovei, P.S. Episcopul Se-
bastian Rusan al Maramureşului şi Sucevei, P.S. Epis-
copul Antim Nica al Dunării de Jos, P.S. Veniamin, P.S. 
Atanase şi P.S. Pavel vicari ai Sft. Sinod, precum şi a 
numeroşi preoţi din Capitală. 

Pr. I. Cazacu a prezentat I.P.S. Patriarh Justinian 
şi membrilor Sf. Sinod delegaţia de preoţi greco-catolici 
care în adunarea de la 1 Octombrie a.c. de la Cluj au 
hotărât revenirea la Biserica Ortodoxă Română. 

Apoi Pr. Protopop Aurel Drumboiu, secretarul 
Adunării de la Cluj, a dat citire următoarei proclamaţii:  

„Noi, subscrişi clerici ai Bisericii greco-catolice 
din Republica Populară Română, întruniţi în sobor bise-
ricesc, astăzi 1 Octombrie 1948, în sala liceului Gheor-
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ghe Bariţiu din Cluj, scrutându-ne conştiinţa în temere 
de Dumnezeu şi cu dragoste nemărginită faţă de popo-
rul român, care în zilele noastre îşi uneşte toate forţele 
în lupta pentru pace, libertate şi progres, socotind că s-a 
împlinit vremea şi pentru refacerea unităţii spirituale a 
acestui popor, am hotărât: 

1. Să ne reîntoarcem în sânul Bisericii ortodoxe 
române, de la care strămoşii noştri de acum două vea-
curi şi jumătate s-au desprins datorită vitregiei vre-
murilor de atunci. 

2. Să ne străduim din toate puterile pentru a 
lămuri conştiinţele credincioşilor noştri spre a ne urma 
cu încredere pilda şi a deveni împreună cu fraţii noştri 
ortodocşi, una, după cuvântul Evangheliei, care zice: 
„toţi să fim una, precum El cu Tatăl, una sunt.” 

Am luat această sacră hotărâre, cunoscând că 
actul unirii de la 1700 a fost determinat nu de motive 
speciale, ci de împrejurări politice şi economice, care 
apăsau greu asupra clerului şi poporului nostru din acele 
vremuri. Într-adevăr, când sub jugul stăpânirii habs-
burgice poporul gemea sub lanţurile apăsătoare ale 
iobăgiei, unirea de la 1700 crea condiţiile politice, eco-
nomice şi culturale mai favorabile pentru clerul şi popo-
rul nostru obidit. În speranţa câştigării unor privilegii de 
care se bucurau membrii bisericii catolice, strămoşii 
noştri au acceptat patru puncte de credinţă comune cu 
biserica apuseană, dar nu au renunţat niciun moment, 
nici la practica ritualului, nici la învăţătura legii româ-
neşti, care era a Bisericii ortodoxe răsăritene. 

Privilegiile promise de stăpânirea habsburgică 
au fost acordate în mult mai mică măsură şi mult mai 
târziu. Era cunoscută energica intervenţie a episcopului 
Inochenţiu Micu Clain, care, de repetate ori a ameninţat 
Curtea de la Viena, zicând: „Eu şi clerul meu m-am unit 
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cu condiţia de a obţine acele beneficii şi foloase de care 
se bucură catolicii, în caz contrar clerul acesta stă la în-
doială”. 

Motivele care au determinat actul unirii de la 
1700, astăzi nu mai există, Constituţia şi legile Republicii 
Populare Române, asigură drepturi politice, economice, 
culturale şi religioase egale tuturor cetăţenilor ţării. 

Astăzi, Biserica ortodoxă română, nu numai că nu 
se găseşte faţă de stat în situaţia de la 1700, ea din contra – 
ca una care cuprinde majoritatea credincioşilor din ţara 
noastră – se află într-o situaţie deosebită, care îndreptă-
ţeşte toate speranţele într-un viitor din ce în ce mai bun. 

În aceste fericite condiţii, ruperea legăturilor cu 
biserica Romei, străină de interesele poporului nostru, 
refacerea unităţii spirituale a neamului şi îndreptarea tu-
turor forţelor spre lupta pentru pace, democraţie şi 
progres, este o datorie sfântă a întregului nostru popor. 

În lumina acestor fapte, proclamând revenirea în 
sânul Bisericii ortodoxe române, în numele nostru şi al 
celor ce ne-au delegat în această adunare, noi hotărâm 
să rupem legăturile cu Vaticanul. 

De astăzi înainte, nu vom mai da ascultare decât 
conducătorilor orânduiţi de focurile sfintei Biserici 
ortodoxe române.” 

 
Cuvântarea I.P.S.S. Justinian, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române 
 
Luând cuvântul I.P.S.S. Patriarhul Justinian a arătat 

însemnătatea zilei pentru Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, care are nespusa bucurie sufletească de a lua cu-
noştinţă despre dorinţa şi hotărârea de întoarcere în sânul 
Bisericii noastre dreptslăvitoare a drept-credincioşilor uniţi 
din Ardeal.  
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După ce a făcut un istoric al despărţirii Bisericii 
Ortodoxe din Ardeal, I.P.S.S. Patriarhul Justinian a 
spus: 

„În numele Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române, vă declar că iau act cu mare bucurie 
sufletească de proclamaţia şi hotărârea voastră şi că vă 
primim cu braţe părinteşti şi cu inimă caldă în staulul 
sfânt şi în păşunea noastră duhovnicească. 

Răspândiţi cu glas de lăută îngerească iubirea 
părintească cu care vă îmbrăţişăm şi spuneţi tuturor 
cucernicilor preoţi şi credincioşilor voştri în inima 
noastră ţi a ierarhilor Bisericii Române dreptslăvitoare 
va vibra neîncetat pentru mulţumirea şi fericirea voas-
tră a tuturor şi a poporului dreptcredincios.” 

În încheiere, I.P.S.S. Patriarhul Justinian a adus 
binecuvântarea patriarhicească acestor hotărâri menite 
să contribuie la înfrăţirea şi binele tuturor dreptcredin-
cioşilor şi la întărirea patriei noastre. 

 
Cuvântarea I.P.S.S. Mitropolitul Nicolae al 

Ardealului 
 
A luat apoi cuvântul I.P.S. Nicolae Bălan, 

Mitropolitul Ardealului, care a subliniat că în tot cursul 
existenţei sale, poporul nostru a refuzat catolicismul 
apusean. Dacă în preajma anului 1700 s-a încercat 
unirea unei părţi din Biserica Ortodoxă din Ardeal cu 
Biserica Catolică acest curent însă nu a pătruns în sânul 
poporului român.  

Vorbitorul a analizat apoi condiţiile politice în 
care s-a făcut unirea cu Biserica Catolică, arătând că 
acest act a fost îndeplinit din dorinţa Habsburgilor de a 
separa pe românii din Ardeal de cei din Ţara 
Românească. 
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După ce a subliniat că actul reparator al revenirii 
la Biserica Ortodoxă ar fi trebuit să fie înfăptuit odată 
cu unirea Ardealului încă din 1918, I.P.S. Mitropolitul 
Bălan şi-a exprimat bucuria pentru dragostea cu care 
preoţii greco-catolici sunt primiţi în sânul Bisericii 
Ortodoxe. 

„Ca urmaş al vechilor mitropoliţi de Alba Iulia, 
a încheiat Mitropolitul Nicolae Bălan, aduc omagiul de 
recunoştinţă tuturor celor ce au dorit cu ardoare clipa 
aceasta.” 

 
Slujba de la biserica Sf. Spiridon - nou 
 
La orele 10.45 s-a format un cortegiu spre 

Biserica Sf. Spiridon Nou, compus din consilierii Sf. 
Patriarhii, clerul Capitalei, delegaţi uniţi, protopopii 
uniţi în spită şi epitrahil, arhiepiscopii, mitropoliţii 
Ardealului şi Banatului şi I.P.S.S. Patriarhul Justinian. 

Cortegiul a parcurs străzile până la Biserica Sf. 
Spiridon Nou, unde s-a oficiat o slujbă religioasă de 
către un sobor de preoţi, în frunte cu I.P.S. Nicolae, 
Mitropolitul Ardealului. 

Părintele protopop Aurel Drumboiu, secretarul 
adunării de la Cluj, a citit proclamaţia după care 
părintele Gh. Vintilescu, directorul cancelariei Sf. 
Sinod, a dat citire actului sinodal de acceptare a 
proclamaţiei de revenire în sânul Bisericii Ortodoxe 
Române a celor 423  de canonici, protopopi, profesori 
şi preoţi greco-catolici. 

În acest act se arată că membrii Sinodului 
Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu 
I.P.S.S. Patriarhul Justinian în şedinţa solemnă de 
primire a delegaţiei celor 36 preoţi greco-catolici, au 
stabilit refacerea unităţii de credinţă şi primirea în sânul 
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Bisericii Ortodoxe Române a tuturor celor ce vor dori 
să rupă legăturile cu Biserica Romei. 

Apoi părintele protopop Traian Belaşcu, 
preşedintele Adunării de la Cluj, a dat citire următorului 
apel către clerul şi poporul Bisericii Române Unite:  

Poporul român se găseşte la o luminoasă răs-
cruce a istoriei sale. 

Forţe şi năzuinţe răzbătătoare, deschi drumuri 
şi orizonturi noi în faţa viitorului, cum se plămădeşte 
sub ochii noştri.  

Prezenţi în frământarea destinelor ce se vestesc 
strălucite pentru poporul nostru, ne-am pus cu sfânta 
cutremurare problema nevoii imperioase, a refacerii 
unităţii spirituale a neamului românesc. 

Când lumea întreagă luptă pentru apărarea 
păcii şi pentru realizarea înfrăţirii dintre popoare, noi 
fraţi de aceeaşi obârşie, nu putem sta dezbinaţi, luptând 
în tabere opuse unii împotriva altora. 

Iubit cler şi popor,  
Grelele împrejurări istorice din  preajma anului 

1700 ne-au împins spre ieşirea din sânul unităţii Bise-
ricii noastre străbune ortodoxe.  

Lanţurile iobăgiei de atunci, apăsau atât de 
greu pe umerii obidiţi ai poporului nostru, încă benefi-
ciile economice, politice şi culturale pe care le promi-
tea unirea ne-au dus la dezbinare.  

Republica Populară Română garantează azi, 
prin Constituţia ţării drepturi politice, economice, cul-
turale, religioase egale întregului popor. 

Vitregiile istorice care au determinat unirea de 
la 1700, astăzi deci nu mai există.  

Reîntoarcerea noastră în unitatea Bisericii orto-
doxe de care  de-a lungul celor două veacuri şi jumăta-
te nu ne-am înstrăinat nici prin datinile noastre strămo-
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şeşti, nici prin slujbele noastre religioase şi nici prin 
credinţa noastră – este astăzi o sfântă datorie nu numai 
cu bunii fii ai poporului nostru, ci şi ca următori ai cu-
vântului Mântuitorului Isus Hristos, care prin graiul 
Evangheliei ne îndeamnă: „Ca toţi să fim una, precum 
El şi Tatăl cel ceresc una sunt”. 

Iubit cler şi popor,  
Noi mai jos semnaţii clerici, răspunzători în faţa 

lui Dumnezeu şi a conştiinţei poporului nostru, întruniţi 
în sfânt sobor duhovnicesc în ziua de 1 Octombrie anul 
Domnului 1948, pentru toate binecuvântatele motive 
arătate, am hotărât şi am înfăptuit reîntoarcerea 
noastră în sânul Maicii noastre Biserici ortodoxe. 

Cu nemărginita noastră dragoste frăţească faţă 
de voi cler şi popor al Bisericii române greco-catolice, 
vă rugăm şi vă îndemnăm să ne urmaţi pilda cu încre-
dere, dovedindu-vă astfel buni slujitori ai poporului şi 
vrednici fii ai lui Dumnezeu. 

Întorcându-ne în sânul Bisericii ortodoxe româ-
ne, de care vremelnic ne-am despărţit acum două vea-
curi şi jumătate, să avem cu toţii conştiinţa împăcată că 
prin acest act istoric servim şi vrerii lui Dumnezeu , 
care pe toţi ne vrea să fim una şi interesele mari ale po-
porului nostru. 

Făcând astfel, fiţi încredinţaţi că de la Patrie 
bine vom merita, iar Dumnezeu ne va binecuvânta. Ai 
voştri întru toate binevoitori: 

Traian Belaşcu, protopop; Nicolae Jangălău, 
protopop; Aurel Drumboiu, protopop; Petru Vancu, preot; 
Virgil Moldovan, preot; Zaharie Henţea, preot; Paul 
Madincea, preot; Laurenţiu Pop, preot; Ion Onişor, preot; 
Ion Cistean, preot; Petru Pop, preot; Zaharia Borzea, 
preot; Alexandru Stupariu, preot; Emil Colceriu, preot; 
Septimiu Sântoma, preot; Emil Mureşan junior preot; 
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Cornel Cernescu, preot; Teodor Ploscariu, preot; Ion 
Vâţu, preot; Constantin Puşcaşu, preot; Victor Traian Pop, 
preot; Mircea Filip, preot; Dr. Cornel Pop, preot; Roman 
Nemeş, preot; Victor Ienciu, preot; Octavian Gherasim, 
preot; Sabin Truţia, preot; Vicenţiu Toruţiu, preot; Andrei 
Coman, preot; George Zagrai, preot; Ioan Florea, preot; 
Ioan Andraşiu, preot; Victor Negrea, preot; Vasile Pleşug, 
preot; Alexandru Fărcaşu, preot; Ioan Pop, preot; Glodean 
Dumitru, preot. 

Delegaţia de mai sus are împuternicire din par-
tea a 423 canonici, protopopi, profesori şi preoţi greco-
catolici. 

După slujba religioasă, cortegiul s-a întors, în 
aceeaşi rânduială la Palatul Patriarhal, unde a avut loc o 
masă comună. În timpul mesei, o delegaţie de credin-
cioşi greco-catolici din capitală a prezentat I.P.S.S. Pa-
triarh, în dar, o cruce, asigurându-l că poporul unit este 
fericit să se întoarcă în sânul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, de unde fusese răpit acum 250 de ani.»  

 
Văzând eşecul suferit – remarcat şi de străinătate – prin 

aceea că abia 38 preoţi s-au adunat la congres, mai nou publică 
lista preoţilor celor ce au semnat delegaţia, deşi toţi au semnat 
în alt înţeles. Iată ce titlu pune:  

 
«Prima listă a preoţilor şi protopopilor uniţi 

care au revenit la biserica ortodoxă română 
În cadrul festivităţilor religioase de duminică o 

delegaţie de 36 protopopi şi preoţi uniţi au adus Sf. Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române hotărârea a 430 de 
clerici greco-catolici de a reveni la Biserica Străbună. 

Dăm mai jos numele acestor preoţi uniţi, care, 
cei dintâi, au rupt legăturile cu Vaticanul, reîntregind 
astfel Biserica Românească din Ardeal: 
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Judeţul Satu Mare            
Canonic Ioan Medan, Baia Mare; Protopop Patri-

ciu Trufaşiu, Baia Mare; Protopop Gheorghe Anderca, 
Bixad; Protopop Emil Dragomir, Copalnic Mănăştur; 
Protopop Eugeniu Başti, parohia Stana; Augustin Babici, 
parohia Băineşti; Ioan Andron, parohia Racşa; Gheorghe 
Strâmbu, parohia Negreşti; Ilieş Victor, parohia Certeze; 
Simion Cristian, parohia Cămărzana; Vasile Erdoş, Tăr-
şoli; Dr. Carol Pop, parohia Chercuşa; Emil Pintea, paro-
hia Băiţa Mare; Ştefan Ilieş, parohia Baia Mare; Ioan 
Câmpean, parohia Termeziu; Iuliu Suran, parohia Sişeşti; 
Alexandru Avram, parohia Dăneşti; Virgil Surani, parohia 
Surdeşti; Alexandru Mihalcea, parohia Cetăţile; Valentin 
Pintea, parohia Satulung; Gheorghe Pop, parohia Varatu; 
Gheorghe Onisim, parohia Ciolt; Petre Pop, parohia Re-
meţi; Dr. Vasile Câmpean, parohia Nireşul Mare; Leontin 
Giula, parohia Beltjug; Ioan Micu, parohia Soconzel; Filip 
Glodean, parohia Cuţa; Felician Soran, parohia Nodişa; 
Pop Gheorghe, parohia Medişa; Cornel Bălan, parohia 
Apateu; Ioan Fernea, parohia Cărăşeu; Gheorghe Buzilă, 
parohia Oar; Gheorghe Pop, parohia Petea; Florian Sabău, 
parohia Lipău; Iuliu Rogoja, parohia Hrip; Gavruş Ale-
xandru, parohia Catmarel; Ioan Muntean, parohia Neco-
poi; Prof. Iosif Tămăian, Baia Mare; Patriciu Bârle, paro-
hia Ilva; Târnovan Sabin, parohia Iojib; Hotea Cornel, pa-
roh Potău; Radu Florian, parohia Valea Vinului; Vasile 
Pop, parohia Turţ; Iosif Damian, parohia Derţa Mică; Ro-
mul Gorun, parohia Comlăuşa; Totu Borca, parohia Târna 
Mare; Marina Vladimir, parohia Porumbeşti; Ovidiu Lu-
pan, parohia Gherţa Mare; Bacinschi Ştefan, parohia Ber-
cu; Dr. Augustin Paul, parohia Bocicău; Mihail Pop, paro-
hia Doba; Alexandru Rusu, parohia Drăguşeni; Iosif Palai, 
parohia Cidreag; Diţiu Tiberiu, parohia Turulung; Emil 
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Ghiţă, parohia Culciul Mare; Varga Tugomir, parohia 
Livad; Dumitru Bandici, parohia Odoreu; Nicolae Pintea, 
parohia Dumbrava; Petru Rusu, parohia Vetiş. 

 
Judeţul Maramureş 
Pr. Andrei Coman, parohia Vişeul de Jos; Pr. Gri-

gore Dan, parohia Strâmtura; Pr. Grigore Dunca, parohia 
Băcicoeli, Prot. On. Eugen Vlad, parohia Rouna de Jos; 
Pr. Emil Fucec, parohia Petrova (pensionar); Vladimir 
Boicu, parohia Poenele de sub Munte; Mihai Măruşteac, 
parohia Ruscova; Mihai Iuga, parohia Vişeul de Mijloc; 
Eugen Botoş, parohia Borşa III; Ioan Hotico, parohia 
Borşa II; Prot. On. Iona Găzdac, parohia Săcel; Gheorghe 
Petrovai, parohia Rozavlea; Prot. Onor. Gheorghe Goia, 
parohia Bârsana; Ioan Sălăjan, parohia Cuhnea; Vasile 
Gogea, parohia Onceşti; Canonic Titus Berinde, parohia 
Sighet II; Augustin Negruţi, parohia Sârbi; Rednic Mihai, 
parohia Greceşti; Gheorghe Jurca, parohia Hărniceşti; 
Ioan Danciu, parohia Giuleşti. 

 
Judeţul Sălaj 
Protopop Ilie Călăuz, parohia Cehul Silvaniei; Pr. 

Pompel Marica, parohia Modiş; Victor Cosma, parohia 
Biuşa; Vasile Cheţie, parohia Matig; Cardoş Augustin, 
parohia Bulgari; Augustin Mesaroşu, parohia Madiş; 
Drăgan Aurel, parohia Asuajul de Sus; Ioan Bancoş, 
parohia Urminiş; Ioan Osian, parohia Asuajul de Jos; 
Emil Marchiş Prot. On., parohia Oaţa de Jos; Pr. Virgil 
Moldovanu, parohia Nuşcalău; Pr. Virgil Pordea, parohia 
Ip; Pr. Ilie Vetişan, parohia Marca; Pr. Teodor Gârda, 
parohia Porţi; Prot. Ştefan Răcăşan, parohia Bucium; Pr. 
Ioan Filip, parohia Sângeorgiul de Mesei; Pr. Ştefan 
Török, parohia Bogdana; Teodor Ploscariu, preot parohia 
Ciumârna; Pr. Vasile Enghiş, parohia Cosmisul de Jos.  
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Judeţul Someş 
Mureşan Emil Junior, parohia Bârsăul Mare; Mir-

cea Filip, parohia Mesteacăn; Puşcaşiu Constantin, paro-
hia Spermezeu; Emil Mureşanu senior pensionar, parohia 
Bârsăul Mare; Ioan Filip, pensionar, parohia Libotin; Au-
gustin Fărcaşu, protopop, parohia Gherla; Ioan Mureşanu, 
parohia Căpâlnea; Adrian Peter, parohia Căianul Mare; 
Aurel Ciudăreanu, parohia Rugăşeşti; Ioan Cheresteş pen-
sionar, protopop, parohia Fodora Română; Emil Filipan, 
Câţcău; Valer Filipan, pensionar prot., parohia Glod; 
Efrem Coteţiu pensionar prot., parohia Prislop; Mureşan 
Nistor, parohia Rusul de Sus; Alexandru Mureşan pen-
sionar prot., parohia Dobrocina. 

 
Judeţul Turda 
Preot Vasile Sinu, parohia Oprişani; preot Emil Du-

lău, parohia Liţa; preot Nicolae Vovea, parohia Valea Lar-
gă; preot Ioan Tarcu, parohia Tăureni; preot Laurenţiu Pop, 
parohia Moldoveneşti; preot Ioan Herlea, parohia Zaul de 
Câmpie; preot Ioan Onişor, parohia Ceanul Mare Bolduţ; 
preot Petru Suciu profesor pensionar, parohia Turda. 

 
Judeţul Năsăud 
Preot George Zagrai, parohia Bistriţa Bârgăului; 

preot Bârsan Ioan, parohia Lechiuţ; preot Iudean Vasile, 
parohia Verniş; preot Valer Henciu, parohia Telciu I., 
preot Emil Demian, parohia Coşbuc; preot Ioan Seplecan 
prof., parohia Năsăud; preot Oltean Victor, parohia Sicuţ; 
preot Cuesdean I. Emil, parohia Ragla; preot Stejerean 
Leontin, parohia Ghinda. 

 
Judeţul Cluj 
Preot prof. Victor Ienciu, profesor, Cluj; preot 

Vicenţiu Poruţiu, parohia Val Teril cat. II; preot Ioan 
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Moise, Episcopia gr. cat., Cluj; preot Vasile Serdeanuş, 
parohia Sumurduc; preot Alexandru Fărcaşu, parohia Ar-
deova Cluj; preot Viorel Cristea, parohia Boju; preot Rusu 
Teofil, preot pensionar Cluj; preot Leonţiu Florian, 
parohia Almaş, preot Chercheş Aurel, parohia Corpadea; 
preot Victor Napeuş, parohia Mihăeşul de câmpie; preot 
Marius Rusuş, parohia Chiriş; preot Zidar Falup, parohia 
Căpuşul Mic; preot Sabin Truţiaş, parohia Hodişu; preot 
Clemente Plăian, parohia Mihăieşti; preot Dumitru 
Glodeanuş, parohia Mârgău II; preot Victor Pop, parohia 
Suceag; preot Ion Pop, parohia Cluj VII. Bulgaria; preot 
Dr. Ioan Moldovanu Episcopia gr. cat. Cluj. 

 
Judeţul Sibiu 
Traian Belaşcu, parohia Altina; Nicolae Geangălu, 

parohia Săcăiate; Nicolae Popa, parohia Ocna Sibiului; 
Ioan Salrlea, parohia Doşat; Valeriu Pinciu, parohia 
Răşinari; Ioan Moldovan, parohia Slimnic; Aurel Anghel, 
parohia Hasac; Mihail Bârna, parohia Hamba; Ilie Şchio-
pu, parohia Roşia; Ioan Filip, parohia Nucet; Lazăr Bor-
deanu, parohia Ţichindeal; Cornel Haţagan, parohia Hos-
man; Emil Stoica, parohia Fofeldea; Ioan Vlad, parohia 
Glâmboaca; Ioan Oroş, parohia Bradu; Romul Moldovan, 
parohia Veştem; Cornel Oroşi, parohia Vurpăr; Romul 
Neagoi, parohia Apoldul de Jos; Ioan Pădurcan, parohia 
Bogatul Român; Ioan Becicheriş, preot pensionar, parohia 
Orlat; Victor Dancea, parohia Gura Râului; Efrem Ganga, 
parohia Spring; Nicolae Cantor, parohia Draşov; Ilie 
Munteanu, parohia Ungurei; Ion Cişmaşiu, parohia Boz; 
Iosif Cristian, parohia Sangatin; Ilie Dămian, parohia 
Alămar; Ilie Berghezan, parohia Ludoş; Virgil Guşan, 
parohia Sudu; Ioan Velicea, parohia Sură Mică; Victor 
Aron prof. pensionar, parohia Sibiu; Ioan Ghergheli, pa-
rohia Sălişte. 
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Judeţul Târnava Mică 
Ion Cisteian, parohia Tău; Aurel Cosma, parohia 

Vidrasău; Nicolae Deac, parohia Somostelnic; Alexandru 
Moldovan, parohia Beşincu; Gheorghe Oancea, parohia 
Sânpaul; Dumitru, parohia Giuluş; Gheorghe Somfălean, 
parohia Subpădure; Laurean Papiu, parohia Săulia; Aron 
Ignat, parohia Deag; Eugen Sârbu, parohia Bod; Barna 
Ioan, parohia Cucerdea; Ioan Şelaru, parohia Agrişteu; 
Teodor Miclea, parohia Ciorolu; Teodor Petri, parohia 
Bolmuş; Petru Tempean, parohia Lepindea; Mihai Cris-
tea, parohia Cergăul Mic; Zaharia Borzea, parohia Zagăr; 
Creţu Emil, parohia Mică; Ioan Roman, parohia Iernuţ; 
Octavian Modorcea, parohia Blaj, profesor; Ioan Vultur, 
parohia Blaj, profesor; Victor Creţu, parohia Blaj, pro-
fesor.  

 
Judeţul Făgăraş 
Aurel Brumboiu, parohia Râuşor; Vasile Mo-

dorcea, parohia Crid; Gheorghe Şerban, parohia Vistea 
de Jos; Aurel Fratu, parohia Veneaţia de Jos; Gheorghe 
Nodea, parohia Ticuşul Vechiu; Gheorghe Ralta, paro-
hia Hurezi; Gheorghe Motoc, parohia Boholţi; Aurel 
Botoc, parohia Săşciori; Vasile VAsu, parohia Arpaşu 
de Jos; Nicolae Giurca, parohia Colun; Nicolae Comşa, 
parohia Porumbacul de Sus; Ion Ciungu, parohia Sco-
rei; Matei Florea, parohia Iaşi; Liviu Negrea, parohia 
Pojorta; Miron Stroia, parohia Ludişor; Ioan Brad, 
parohia Arpaşul de Sus; Leon Moldovan, parohia Cin-
cul; Ion Boeru, parohia Rucăr; Alexandru Comşa, pa-
rohia Găinari; Ioan Novac, parohia Sona; Cornel Mun-
tean, parohia Telechi-Recea; Alexandru Cismaş, paro-
hia Sevestreni; Axente Stalislav, parohia Lisa; Valeriu 
Croşan, parohia Sercaia; Ioan Mihai, parohia Bărcuţ; 
Vasiel Blaga, parohia Toarda. 
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Judeţul Mureş 
Ion Andraşiu, parohia Sântioana; Viorel Tufan, 

parohia Ungheni; Ion Jelerui, parohia Coreni; Ion Bo-
teiu, parohia Tirimioara; Ion Petraş, parohia Târgu 
Mureş; Basil Seara, parohia Serghizel. 

 
Judeţul Târnava Mare 
Vasile Bacală, parohia Răvăşel; Victor Cârlonţa, 

parohia Mihăileni; Alexandru Stepariu, parohia Moşna, 
învăţător; Simion Stoiţa, parohia Ghijasa de Sus; Iero-
nim Nobili, parohia Alma, pensionar; Zaharia Hentea, 
parohia Vorumloc. 

 
Judeţul Braşov 
Ion Florea, protopop onorar, parohia Braşov; 

Mircea Toma, parohia Tohanul Vechiu. 
 
Judeţul Alba 
Septimiu Sântoma, parohia Blandiana, delegat; 

Iacob Tuluş, parohia Meşcreac-Băldăreşti; Augustin Râş-
niţă, parohia Gâlda de Jos; Gavril Pop, parohia Aiud II; 
Nicolae Puşcă, parohia Straja; Liviu Dumitreanu, parohia 
Sântimbru; Ştefan Traian, parohia Teiuş I; Victor Pop, 
parohia Teiuş II; Nicolae Creţu, parohia Aiud – protopop; 
Dr. Ioan Codrea, parohia Alba Iulia – protopop; Aurel Cir-
ca, parohia Ciugudul de Jos; Laslo Vasile, parohia Părău; 
Pop Augustin, parohia Spălnaca; Nicolae Chindea, parohia 
Cacovăţ; Martin Siocaciu, parohia Aiudul de Sus; Octavian 
Pop, parohia Lopadea Veche; Gheorghe Morariu, parohia 
Mărgina; Vasile Scorbotă, parohia Ciclău-Mirislău; 
Gheorghe Nanu, parohia Rachis-Mirislău; Ironim Pascu, 
parohia Sâncraiu; Prof. T. Tripşa, parohia Alba Iulia; 
Haţegan Silviu, parohia Galiţiu; Laurian Madian, parohia 
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Gârbova de Jos; Eugen Stâncel, parohia Căpud; Aurel Pop, 
parohia Ocna Mureş; Gavril Metea, parohia Ocna Mureş 
Uioara Sus; Virgil Nicoară, parohia Ocna Mureş Ciunga; 
Petru Halmu, parohia Noslac; Emil Mârza, parohia Oarda 
de Sus; Saviton Cornea, parohia Vinţu de Jos, pensionat; 
Fanea Ion, parohia Alecuş; Iuliu Popa,  parohia Micoşlacu; 
Hrişan Teodor, parohia Ciucu; Muntean Aurel, parohia 
Hopârta; Iacob Târziu, parohia Cristeiul de Mureş; Cuciu 
Mihail, parohia Gâmbuţ; Mihai Stefu, parohia Decea; 
David Suciu, parohia Căptălan; Alex. Ivan, parohia 
Ciucuzel; Nicolae Curcezean, parohia Asinip-Ciucuzel; 
Ioan Ciortea, parohia Lorint Rădeşti; Iuliu Crişan, parohia 
Vălişoara; Ioan Sârbu, parohia Poiana-Vălişoara; Aurel 
Ranga, parohia Băgău; Pop Traian, parohia Gârboviţa; 
Crăciun Radu, parohia, Beldiu-Petelca; Gheorghe Nicoară, 
parohia Mihalt; Ioan Gârnaţu, parohia Cetea; Teodor 
Maier, parohia Peţeica; Ioan Laurenţiu, parohia Ciumbrud; 
Ioan Tocaciu, parohia Rădeşti; Victor Crişan, parohia 
Obreja; Ilie Magda, parohia Alba Iulia, prot. pensionar; 
Isidor Aldea, parohia Coşlariu; Ciufundean Ştefan, parohia 
Alba Iulia Maier; Ţăran Nicolae, parohia Hăpriş; Teodor 
Radu, parohia Sebeş, protopop; Basil Comes, parohia 
Bărăbanţi; Candid Ilie, parohia Daia Română; Victor 
Negrea, parohia Chirbom-delegat. 

 
Judeţul Ciuc 
Emil Dumitru Colceriu, parohia Valea Bradului; 

Simion Suciu, parohia Hodoşa; Gheorghe Boeriu, paro-
hia Bicaz Chei; Iuliu Cucuiat, parohia Imper. 

 
Judeţul Trei Scaune 
Văţiu Ioan, parohia Ghelinţa; Parase Francisc, 

parohia Aita Seacă. 
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Judeţul Bihor 
Victor Pop, parohia Auşeu; Gherasim Octavian, 

parohia Păuleşti; Nemeş Roman, parohia Sublacul de 
Bascău; Aurel Chilea, parohia Oradea; Mihai Boca, parohia 
Episcopală a Bihorului; Pârâianu Vasile, parohia Uileacu 
de Beiuş; Petru Pop, parohia Negru; Aurel Iuluţiu, parohia 
Sâncuiuşul de Beiuş; Liviu Marile, parohia Ioaniş; Nico-
lae Puia, parohia Fiziş; Silviu Sălăgeanu, parohia Finiş; 
Ioan Erdeli, parohia Groşi; Ilie Petru, parohia Borzel; Flo-
rica Pali, parohia Beznea; Lazăr Apăteanu, parohia Dubri-
cioneşti; Romul Mărdaraş, parohia Sântandrei; Vasile 
Barbul, parohia Oradea, canonic; Antoniu Pop, parohia 
Oradea, protopop, profesor; Titus Pop, paroh Oradea, pro-
topop, profesor; Vasile Belca, protopop Oradea, profesor; 
Dr. Coriolan Tămăianu, Oradea, rector, Ioan Tetuşanu, 
parohia Beiuş, protopop, profesor; Coloman Seucan, pa-
rohia Oradea, profesor; Nicolae Fântânaru, parohia Beiuş, 
profesor; Bruchental Mihai, parohia Beiuş, profesor; 
Ştefan Musta, parohia Beiuş, protopop, profesor; Traian 
Tăman, parohia Beiuş, protopop, profesor; Basca Vasile, 
parohia Petren; Man Vasile, parohia Ghepeţea; Gheorghe 
Gavriţu, parohia Popeşti; Buzasiu Gavril, parohia Crestur; 
Traian Candea, parohia Cheţ; Alexandru Nistor, parohia 
Marghita; Augustin Cosma, parohia Oradea, protopop, 
profesor; Ioan Matei, parohia Oradea, protopop, profesor. 

 
Judeţul Caraş 
Protopop Valer Nicoară, parohia Oraviţa; preoţii: 

Eugen Poşiaru, parohia Ticvaniul Mic; Ion Matei, parohia 
Ramna; Iosif Caiman, parohia Ticvaniul Mare; Ion Bot, 
parohia Vărădia; Ioan Covrig, parohia Ilidia; Traian Linţa, 
parohia Secăşeni; Septimiu Barbu, parohia Cârnecea; Cor-
nel Vucu, parohia Zorlenţul Mare; Mindea Ioan, parohia 
Ocna de fier; Cornel Cernescu, parohia Bocşa Vasiovei. 
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Judeţul Timiş-Torontal 
Preoţii: Mădincea Paul, parohia Gătaia; Lumi-

nosu Ioan, parohia Timişoara; Găran Augustin, parohia 
Liebling; Delea Grigore, parohia Folia; Dan Trifu, pa-
rohia Ghilad; Patache Enea, parohia Petroman; Ungu-
reanu Virgil, parohia Ohaba Forgaci; Suciu Eugen, pa-
rohia Hitiaş; Lepădat Ioan, parohia Crivobara; Răsă-
dean Dimitrie, parohia Icloda; Bulia Ion, parohia Lă-
ţunaş; Cruceanu Teodor, parohia Gherman.» 

 
Şi ca pupăză pe colac, ministrul Cultelor publică – desi-

gur, pentru a se arăta absoluta obiectivitate a autorităţilor – 
lămuririle ce urmează. Ele vor avea darul să împiedice trecerea 
globală la sate a oamenilor, fără învoirea lor.  

 
«Trecerea de la un cult la altul 
Lămuririle Ministerului Cultelor 
 
La numeroasele întrebări ce-i sunt adresate, în 

privinţa aplicării art. 38 şi 39 din noua lege a cultelor, 
Ministerul Cultelor dă următoarele lămuriri: 

1. Trecerea de la un cult la altul sau părăsirea 
unui cult sunt libere şi garantate de lege. 

2. Declaraţia de părăsirea unui cult se poate face 
şi individual şi în grup de mai multe persoane deodată. 

3. Declaraţia de părăsirea unui cult, cu arătarea 
organizaţiei locale părăsite, se înaintează primăriei lo-
cale, pentru a fi comunicată părţii componente a cultu-
lui părăsit. 

Primăria locală este obligată să elibereze la ce-
rere dovada care constată depunerea declaraţiei. Dova-
da poate fi individuală sau colectivă, arătând nominal 
pe toţi semnatarii săi. 
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În caz că comunitatea locală a cultului părăsit a 
încetat de a mai exista de fapt, primăriile locale vor îna-
inta declaraţiile de părăsire a cultului, prin prefecturile 
respective, ministerului de culte, spre cele legale. 

4. Un cult religios nu poate primi în sânul său pe 
nimeni, decât pe baza dovezii eliberate de primăria lo-
cală, constatând depunerea declaraţiei de părăsire a cul-
tului.» 

 
Cineva venind de la Blaj spune că acolo ieri au început 

iarăşi să aresteze pe preoţi şi  canonici. P.S. Suciu vorbeşte cu un 
curaj enorm. Spune că Biserica, ca o nicovală, a suferit multe 
lovituri de ciocan, va suporta şi aceasta din urmă. Curând – spune 
el – va trece. Cineva care de 31 zile nu a luat în gură decât un 
pahar de apă, după apusul soarelui, are asigurări de la Preacurata. 
Şi ieri îmi povestea cineva că pe la Cluj s-ar fi arătat Preacurata 
unei fete şi i-ar fi spus, că din Noiembrie până în Iunie vom avea 
de suferit. Aşa se produce misticismul în vremurile grele! 

Altul, venind de la Cluj, spune că acolo P.S. Iuliu1 de joi 
până marţi a fost blocat la reşedinţă: cine a intrat la el nu a mai 
ieşit, iar, dacă a ieşit, a fost dus imediat la Siguranţă. Şi clerul de 
acolo a fost ţinut la Siguranţă de vineri până duminică.  

La Oradea canonicul Tămăianu şi nu ştiu mai cine ar fi 
fost torturaţi, introducându-li-se în gură fire cu curent electric. 

Un preot venind de la Arad, unde a stat câteva zile 
închis la Siguranţă pentru că nu a semnat, spune că  a trebuit să 
meargă la gară, la întâmpinarea solemnă a preotului Vancu, 
sosit de la Bucureşti.  

La Racoviţa-Timiş – desigur şi în alte comune – 
duminică a fost ordin să facă serbări şcolare de bucurie că s-a 
făcut unirea bisericilor. S-a cântat „Internaţionala”! 

La Cluj, la liturghia de duminică din catedrală, lumea – 
elita Clujului – a plâns. Predică nu a fost.  
                                                 
1 Se referă la Iuliu Hossu. 
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Preotul venit de la Arad spune că lui i s-a comunicat: 
preoţii care nu au aderat vor fi internaţi vineri, iar ceilalţi vor 
trebui duminică să publice poporului reîntoarcerea la ortodoxie. 
Încep oamenii să nu mai doarmă acasă.  

Se spune că Radio Belgrad ar fi spus sârbeşte să meargă 
cu toată încrederea la ei, cei ce trebuie să fugă din România: ei 
îi vor primi şi le vor da ocupaţie.  

8 Octombrie. Iată şi lista preoţilor din judeţul Hune-
doara, despre care se spune că au trecut la ortodoxie, dar în rea-
litate au iscălit o delegaţie pentru o adunare la Cluj sub preşe-
dinţia episcopului Hossu, cum li s-a spus! 

«Preot I. Traian, parohia Aninoasa; I. Miclea, Pe-
troşani I.; Ioan Butnariu, Bărbăteni; Lucian Bociat, Uri-
cani; Petru Berinde, Lupeni II (protopop onorific), Alim-
piu Suciu, Coroeşti; Dr. Eugen Suciu, Vulcan; Aurel Gro-
zescu, Paroşeni; Vasile Berinde, Iscroni; Nicolae Theban, 
Petroşani II; Ieronim Hangea, Petrila; Iuliu Pop, Lonea; 
Iosif Baciu, Barul Mare; Francisc Stoicuţa, Ponor; Emil 
Vladislav, Livadia; Alecu Pavel, Râu Bărbat; Nicolae 
Stoica, Pui; Ioan Olteanu, Bouţarul de Jos; Leon Iubaş, 
Ostroveni Râu de Mori; Alexandru Nistor, Ostrov; Victor 
Stoica, Clopotiva; Ioan Peteanu, Bouţarul de Sus; Avram 
Glidan, Păucineşti; Silviu Simoneti, Peşteana; Nicolae Ra-
ţiu, Densuş; Sigismund Blenţea, Haţegel; Cornel Mihuţ, 
Răchitova; Coroescu Gavril, Sălaşul de Jos; Barbu Aurel, 
Berthelot; Vicar Stoica Romulus, Vicariatul Haţegului; 
Poşiar Dumitru, Râul Alb; Sofronie Mihai, Sântamarie 
Orlea; Ioan Sedor, Spini; Viorel Munteanu, Turdaş; Petru 
Marcu, Hunedoara; Simeria Ioan, Boos; Madan Ioan, 
Baina Maro (Simeria); Fugaciu Silviu, Veţel; Alexandru 
Chelner, Părul, jud. Severin; Berinde Andrei, Romoşel; 
Sebastian Bănăţean, Vaidei; Balomir Octavian, Balomirul 
de Câmp; Aurel Jilavu, Cugir II; Septimiu Avram, Cugir 
I; Alexandru Crişan, Geoagiu; Virgil Bărbuleţiu, 
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Sărăcsău; Pleşug Vasile, Romos; Protopop Iosif Nistor, 
Deva; Valeriu Paveloni, Orăştie; Ioan Pop, Protopopul 
Jiului, Lupeni.» 
 
Să vezi retractările, scrisorile de pocăinţă, în special ale 

vicarului R. Stoica! El a şi demisionat şi a voit să plece la mo-
şie la Vărădia, dar se spune că în gara Haţeg a fost reţinut de 
Siguranţă şi obligat la domiciliu forţat. 

Canonicul Ştefan Bălan, care a fost trimis în Ţara 
Haţegului şi la Jiu, spune că pe Jiu nu se poate pătrunde, a 
vorbit la telefon cu protopopeasa lui Ioniţă. Acesta e bolnav. 

Aud că ieri la Blaj ar fi fost deţinut1 prepozitul Macaveiu.  
Aseară spunea Ankara că guvernul ungar ar fi făcut o 

înţelegere (concordat!) cu bisericile protestante din Ungaria în 
sensul ca ele să susţină regimul, în schimb, le asigură subvenţie 
din partea statului pe 20 de ani şi le exceptează unele şcoli de 
la etatizare! Rămân şi acolo catolicii, reacţionarii, ca şi în 
celelalte ţări. 

12 Octombrie. Până azi am ţinut zi de zi şedinţe, 
sfătuindu-ne asupra situaţiei. Din unele părţi vin ştiri disperate. 
Chiar la Arad ne-au luat duminică biserica. Pe oameni i-au 
făcut să iscălească, la fabrici, la C.F.R., la autorităţi. Aşa au 
făcut pe la oraşe şi la uzine. Au umblat apoi comisii din casă în 
casă. Au avut tupeul să vină sâmbătă şi la Episcopie, şi la noi 
acasă. Era numai Mili, care le-a explicat chestiunea. Duminică 
au fost la mine oamenii din Ohaba, unde a mers, ca în toate 
comunele, comisie pentru preluarea bisericii: câte un delegat al 
Mitropoliei din Timişoara, câte un civil (unit) de la partid, şeful 
de post ori un detectiv. Oamenii din Banat rezistă frumos, dar îi 
iau cu ameninţări. Să vedem dacă vor lua bisericile şi acolo 
unde oamenii nu au subscris! La Coştei a fost chiar Prefectul – 
cum mi se spune – şi un fost primar, Bireescu, dar i-au poftit 
afară, spunând că nu au credinţă de vânzare! 
                                                 
1 arestat  
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Ieri a fost aici părintele Lugojan din Izvin, azi Sfârcoci 
din Jebel, ambii necăjiţi, că oamenii în mare parte au trecut! 

Se aude că în Ardeal merge cu mult mai neted. Lumea 
s-a zăpăcit din cauza publicării în ziare a tabloului celor ce au 
semnat delegaţia, deşi aceea nu e adeziune la neunire. Şi, ca să 
creeze atmosferă, s-au publicat interviuri şi telegrame de 
felicitare, cum sunt cele ce urmează:  

 
«ÎN ARDEAL S-A PRODUS UN PUTERNIC CU-

RENT DE REVENIRE ÎN SÂNUL BISERICII ORTO-
DOXE ROMÂNE 

 
Comunicatul Sfintei Patriarhii 

Sfânta Patriarhie comunică: 
Actul istoric al reîntregirii Bisericii româneşti din 

Ardeal, înfăptuit prin voinţa delegaţilor a 430 canonici, 
protopopi şi preoţi greco-catolici, în ziua de 1 Octombrie 
1948 la Cluj şi consfinţit în cadrul festivităţilor religioase 
desfăşurate duminica trecută în capitală, a produs un 
puternic curent de revenire a maselor de credincioşi greco-
catolici în sânul Bisericii ortodoxe române. 

I.P.S. Patriarhul Justinian primeşte din toate col-
ţurile Transilvaniei telegrame prin care credincioşii gre-
co-catolici se solidarizează cu acţiunea celor 430 de cle-
rici, care s-au rupt de sub robia spirituală a Romei şi îşi 
mărturisesc hotărârea lor de a reface  unitatea de cre-
dinţă a poporului român. 

Iată câteva din aceste telegrame:  
„Nu este credincios în parohia greco-catolică din 

comuna Beiuş al cărui suflet să nu fi tresăltat de bucurie la 
primirea vestei reîntoarcerii noastre ca fii sufleteşti ai 
religiei şi Bisericii ortodoxe române, la altarul căreia s-au 
rugat şi prosternat cu atâta evlavie bunicii şi străbunicii 
noştri. Acest fericit eveniment petrecut sub regimul 
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libertăţilor democraţiei populare, ne zguduie cu toată 
convingerea să ne trezim şi să ne reîntoarcem de pe dru-
mul pe care greşit l-am parcurs în credinţa noastră reli-
gioasă.  Exprimăm deci Sanctităţii Voastre, cu cea mai 
profundă supunere sufletească, ataşamentul nostru al 
credincioşilor din parohia greco-catolică a comunei Beiuş 
şi declaraţia de unire cu Biserica strămoşească.” 

 
* 

„Credincioşii Bisericii greco-catolice din plasa 
Marghita Bihor aflând de marea acţiune pornită de condu-
cătorii noştri sufleteşti pentru revenirea la religia străbună 
prin realipirea noastră la Biserica ortodoxă română, în 
care strămoşii noştri s-au botezat, au crescut şi s-au rugat, 
şi la umbra căreia zac mormintele înaintaşilor noştri, cu 
supunere fiiască aducem la cunoştinţa Sanctităţii Voastre 
ataşamentul nostru sufletesc faţă de Biserica străbună şi 
hotărârea noastră de a reveni la religia ortodoxă română. 
Exprimăm această neţărmurită fericire şi ataşament, acum 
când regimul de democraţie populară îngăduie fiecărui 
cetăţean să-şi manifeste liber sentimentele şi credinţa sa 
religioasă.” (Semnează întreg comitetul de plasă) 

 
* 

 „Vestea îmbucurătoare de unificare a Bisericii 
noastre române unite cu Biserica mamă ortodoxă română, 
unificare iniţiată de conducătorii noştri spirituali, ne-a 
umplut sufletele de bucurie, dându-ne posibilitatea să fim 
cu toţii la sânul adevăratei Biserici care a ocrotit pe stră-
moşii noştri. Însufleţiţi de această reformă binefăcătoare, 
noi credincioşii români uniţi din parohia Salard declarăm 
din fermă convingere că suntem alături de cei ce au iniţiat 
această acţiune şi ne declarăm pentru totdeauna uniţi cu 
Biserica ortodoxă română.” (Urmează 280 de semnături) 
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* 
 „Preoţimea ortodoxă română din cuprinsul 

judeţului Făgăraş împreună cu preoţimea greco-catolică 
revenită acum la ortodoxie, fericită de a trăi actul istoric 
al unirii bisericilor de la 3 Octombrie 1948, vă asigură 
de toată supunerea şi devotamentul său.” (Semnează: 
preşedintele adunării) 

 
În acelaşi timp, pe lângă mărturiile de credinţă tri-

mise de credincioşii greco-catolici, I.P.S. Patriarh a primit 
şi continuă să primească numeroase telegrame din partea 
populaţiei şi clericilor creştini ortodocşi, care salută cu en-
tuziasm istoricul act al reîntregirii Bisericii române din 
Transilvania. 

Publicăm mai jos câteva din aceste telegrame:  
„Luând cunoştinţă de măreţul eveniment al re-

venirii fraţilor la biserica străbună, credincioşii din pa-
rohia Herculane vă fac călduroasă urare.”  (Semnează 
preot Anunţoiu şi numeroşi credincioşi) 

 
* 

 „Clerul şi poporul din cartierul Ferentari întru-
niţi în adunarea creştinească duminicală s-a bucurat de 
actul istoric ce l-aţi săvârşit primind în sânul Bisericii 
mame pe fraţii ardeleni”. (Semnează preoţii Rădulescu 
şi Micşunescu) 

 
* 

 „Cu prilejul revenirii la ortodoxie al fraţilor 
greco-catolici vă felicităm, Înalt Prea Fericite, pentru 
binecuvântarea dată.” (Semnează, în numele corpului 
profesoral, Nicolae Neaga, Rectorul Academiei Teolo-
gice din Sibiu) »  
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Duminică au fost aici Pius şi Carla, au venit să mai 

stăm de vorbă. Seara, când au plecat, a venit Nica de la Bucu-
reşti, luând, har Domnului, examenul de anul II la Engleză.  

Nu demult, partizanii au jefuit trenul Oraviţa-Anina, în 
care mergeau nişte excursionişti din Timişoara. Mi-a spus un 
doctor care a operat dintre cei împuşcaţi. 

Ankara a anunţat că în Ungaria a fost deţinut părintele 
Cardinal Mindszenty şi nu se ştie de el. 

 
«CREDINCIOŞII GRECO-CATOLICI DIN AR-

DEAL TREC ÎN MASĂ LA BISERICA ORTODOXĂ RO-
MÂNĂ  

 
Serviciul de presă al Sfintei Patriarhii comunică: 

„Poporul credincios greco-catolic din Transilvania a 
primit cu multă însufleţire apelul adresat de delegaţii 
celor 430 de clerici uniţi şi îndeosebi calda chemare 
pentru refacerea unităţii de credinţă a poporului român, 
rostită de I.P.S. Patriarh Justinian cu prilejul primirii 
celor dintâi protopopi şi preoţi greco-catolici în sânul 
Bisericii Ortodoxe Române. 

Numeroasele telegrame pe care continuă să le 
primească I.P.S. Patriarh Justinian, arată că în Ardeal 
credincioşii greco-catolici urmând pe conducătorii lor 
spirituali, rup legăturile cu Vaticanul şi trec în masă la 
Biserica Ortodoxă Română.” 

 
* 

Iată câteva din telegramele primite de I.P.S. 
Patriarh Justinian în cursul zilei de ieri: 

DIN JUDEŢUL SIBIU 
„Comitetul judeţean de iniţiativă al credincioşi-

lor foşti greco-catolici compus din preoţi şi laici, din 
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oraşul şi judeţul Sibiu, cu prilejul revenirii la credinţa 
ortodoxă, vă asigură de întregul lor devotament. Popo-
rul credincios fost greco-catolic a aderat la actul istoric 
al reîntregirii religioase în proporţie de 90 la sută din 
judeţ.” (Semnează întreg comitetul în frunte cu d. dr. 
Alexandru Bărbat) 

 
* 

Tot din judeţul Sibiu s-au mai primit telegrame 
de aderare la actul istoric al revenirii la Biserica Orto-
doxă Română din partea Comitetelor parohiale greco-
catolice ale următoarelor parohii: Ocna Sibiului, Veş-
tem, Hosmen, Ţichindeal, Fofeldes, Vurpăr, Alţina, Să-
cădate şi Draşov. 

 
 
DIN JUDEŢUL SATU MARE 
„Comitetul parohial al fostei parohii greco-cato-

lice din comuna Amati, judeţul Satu Mare, împreună cu 
toţi credincioşii greco-catolici aducem mulţumiri congre-
sului de la Cluj, care a făcut posibilă unirea credincioşilor 
români într-o singură sfântă credinţă, sub oblăduirea 
Bisericii Ortodoxe – mame, simţindu-ne fericiţi de reveni-
rea noastră în sânul Bisericii Ortodoxe de unde am plecat. 
Uniţi într-o singură credinţă, vom lupta pentru pacea, 
progresul şi binele omenirii. Aşa să ne ajute Dumnezeu!” 
(Semnează întregul comitet parohial) 

 
* 

 „În numele celor 4.000 credincioşi din comuna 
Turţii, judeţul Satu Mare, rugăm să ne îmbrăţişaţi în sâ-
nul Bisericii-mame ortodoxe Române, trimiţându-ne ar-
hierească binecuvântare”. (Semnează comitetul parohial 
în frunte cu preotul Vasile Pop) 
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* 
S-au mai primit telegrame de acest fel din co-

munele: Miresmul Mare (semnată de 1.150 de cetăţeni), 
Necocea, Râmeţi, Tulgheş, Hirip, Porumbeşti, Seini, 
Satulung, Finteşul Mic şi Arieşul de Pădure. 

 
DIN JUDEŢUL TÂRNAVA MICĂ 
„Românii greco-catolici din comuna Cetatea de 

Baltă, jud. Târnava Mică, ne întoarcem liberi şi nesiliţi de 
nimeni la vechea noastră credinţă ortodoxă, în sânul Bi-
sericii Ortodoxe Române.” (Semnează comitetul parohial) 

Telegrame cu un conţinut asemănător s-au pri-
mit şi din comunele: Bezna, Lunca, Prostea, Deag etc. 

 
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 
„În numele credincioşilor parohiei greco-catoli-

ce Glod din judeţul Hunedoara, am hotărât să aderăm 
cu toată dragostea la proclamaţia votată în adunarea 
ţinută la Cluj, prin care s-a decis reîntoarcerea noastră 
în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Avem credinţa că 
prin acest act vom servi nu numai Biserica, dar şi popo-
rul român, muncind cu mai multă râvnă şi devotament 
pentru consolidarea păcii şi pentru întărirea Republicii 
Populare Române.”(Semnează întreg comitetul parohial 
în frunte cu pr. Păscuţa Ioan) 

 
* 
Tot din judeţul Hunedoara, s-au mai primit tele-

grame din următoarele parohii: Balsa, Renghet, Sara-
casău, Rapoltul Mare, Homorod etc. 

 
DIN JUDEŢUL TIMIŞ TORONTAL 
„Întreaga parohie greco-catolică din Icloda, jud. 

Timiş Torontal, cu toţi credincioşii săi, a trecut azi la 
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credinţa strămoşească ortodoxă română.” (Semnează 
Comitetul parohial şi preotul Dimitrie Rasoveanu) 

 
* 
„Preotul şi creştinii greco-catolici din parohia 

Gătaia, revenind în sânul Bisericii Ortodoxe Române, 
vă roagă să-i primiţi sub înalta protecţie, asigurându-vă 
de toată supunerea şi ascultarea.” (Semnează pr. Madin-
cea şi comitetul parohial) 

 
DIN JUDEŢUL CLUJ 
„Credincioşii greco-catolici din comunele Ciu-

cea şi Vânători, plasa Huedin, jud. Cluj, răspunzând 
apelului făcut de Înalt Prea Sfinţia Voastră, am revenit 
la vechea Biserică strămoşească” 

 
* 

Alte telegrame vor fi date publicităţii în zilele urmă-
toare.» „Universul”, 13 X 1948 
 
15 Octombrie. Trista poveste a distrugerii Bisericii 

noastre merge înainte, la program fiind terminarea ei până la 21 
Octombrie. 

Duminică, în 7 Octombrie, a fost dat ordin şi au mers la 
parohiile noastre comisii pentru preluarea bisericilor şi a celor-
lalte imobile parohiale. Unde oamenii au fost slabi, a reuşit, un-
de au rezistat (menţionez, din jurul Lugojului: Ohaba-Forgaci, 
Racoviţa şi Silagiu), nu s-a putu face nimic. La Budinţ, bătrâ-
nul şi foarte evlaviosul preot Degan nu a putut rezista îndea-
juns, iar pe oameni i-au scris la trecere, întrebându-i: „Eşti con-
tra ţării? Eşti contra guvernului?” Mi se spune de altfel despre 
părintele Degan că în localitatea lui a mers până acolo încât la 
alegeri a luat doi martori lângă el să vadă că el votează cu gu-
vernul. Când preşedintele i-a refuzat acest vot ca nefavorabil, a 
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votat singur, dar a predat buletinul deschis ca să se vadă cu 
cine a votat. 

Tot duminică au preluat şi biserica noastră din Arad, în 
baza unor liste neverificate, semnate de oameni, la fabrici şi la 
diferitele instituţii (Primărie, Justiţie, Prefectură), umblând şi 
pe la casele oamenilor. Au fost aici în Lugoj şi la Episcopie. Se 
spune că în Lugoj careva întreba: „Cine stă aici?” şi-l scria fără 
să-l mai întrebe. Ieri am auzit vorbind doi ceferişti între ei şi 
unul spunea scandalizat că sâmbătă seara la bal i s-a pus cuiva 
lista în faţă să semneze, dar el a refuzat. 

Eu am fost ieri la Ohaba, fiind zi de praznic. Oamenii se 
ţin bine. Dar azi după-amiază veni la mine preotul cu unul dintre 
credincioşi, arătându-mi că azi le-a răpit biserica şi pe luni el 
trebuie să părăsească locuinţa parohială. Dar nimeni nu are voie în 
comună să-i dea cvartir. Nici nu are unde şi cum se muta! 

Aseară îmi povestea nepotul venit din Ardeal că în 
Târnava mică preoţii care nu au aderat au fost izgoniţi din 
parohii, li s-au luat bisericile fără să fi trecut credincioşii. P.S. 
Suciu ar fi spus marţi seara în catedrala din Blaj că e ultima 
slujbă ce se face, având ordin să o predea şi lui punându-i-se în 
vedere că va fi arestat. 

Mult m-a impresionat săptămâna trecută când un co-
pilaş din şcoala generală şi-a făcut mărturisirea generală, moti-
vând cu aceea că poate vom muri şi nu se mai poate spovedi!.. 

Ce deosebire între acest copil şi un canonic în pensie, 
de vreo 80 de ani, care – îmi spunea cineva – nu s-a spovedit 
de 12 ani! 

16 Octombrie. A apărut organizarea învăţământului su-
perior. Medicii nu vor mai fi doctori, decât aceia, care fac nu-
mai ştiinţă! La fel ceilalţi! Poate e şi mai natural aşa!  

Tragedia religioasă merge înainte! 
Ce fac bieţii noştri preoţi, care trebuie să plece şi din 

comunele respective. Unii cu copii mulţi, cu soţii învăţătoare, care 
şi ele îşi pierd postul! Faţă de asta, la Episcopie nu li se spune 
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altceva decât să reziste şi sunt excomunicaţi cei ce nu mai pot 
rezista! În schimb, preoţii de la Episcopie demult s-au refugiat în 
locuri necunoscute, între ei un canonic care şi-a ras barba şi 
mustăţile! Ce vitejie! Ce autoritate morală de a judeca pe alţii! Ieri 
s-a hotărât în Consistor să facem o întâmpinare la Primărie şi la 
Judecătorie, prin care să arătăm că ne punem pe punctul de vedere 
al legalităţii: nu admitem să ne ia biserica decât când trecerile, în 
număr suficient, vor fi reverificate. Dar fiind în Lugoj şi biserica 
catedrală, trebuie să rămână până vom vedea dacă vom mai avea 
Episcopie în Lugoj, ori ba? A rămas să fac eu conceptul. Când 
lucram la el, a venit episcopul la mine. I l-am arătat să vadă dacă e 
bine? Nici nu a voit să-l vadă, spunând că nu se amestecă. Dar 
atunci ce episcop e el? Ori nu-l doare ca şi pe noi? 

 
«Serviciul de presă al Sfintei Patriarhii comunică: 
Acţiunea de reîntregire a Bisericii Româneşti din 

Ardeal – acţiune iniţiată de clerul greco-catolic prin repre-
zentanţii săi întruniţi în istorica şedinţă ţinută la 1 Octom-
brie 1948 la Cluj – a luat proporţiile unei treceri în masă a 
credincioşilor „uniţi” la Biserica Ortodoxă Română.  

De pretutindeni din Transilvania au sosit şi 
continuă să sosească sute de telegrame, prin care popo-
rul credincios greco-catolic îşi mărturiseşte hotărârea 
fermă de a rupe orice legătură cu Vaticanul şi de a se 
reîntoarce în sânul Bisericii strămoşeşti. 

Pe temeiul comunicărilor primite până luni seara, 
Sfânta Patriarhie a putut întocmi o situaţie provizorie a pa-
rohiilor foste greco-catolice, revenite la Ortodoxie: Târnava 
mică 50 parohii, Târnava mare 7, Sibiu 33, Făgăraş 34, 
Ciuc 16, Braşov 3, Cluj 29, Năsăud 12, Turda 30, Alba 20, 
Sălaj 102, Satu Mare 110, Someş 12, Bihor 32, Timiş-To-
rontal 17, Severin 4, Caraş 20, Arad 14, Hunedoara 54, Trei 
Scaune 4 şi Maramureş 58; în total 681 parohii. Din jude-
ţele Lugoj, Mureş şi Odorhei n-au sosit încă rapoarte scrise. 
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În judeţele Sibiu, Făgăraş, Braşov, Caraş, Trei 
Scaune şi Maramureş, proporţia parohiilor greco-cato-
lice revenite la Biserica Ortodoxă Română este de sută 
la sută; iar în judeţele Ciuc, Satu Mare, Bihor şi Hune-
doara mai mult de 70 la sută din parohiile unite s-au 
reîntors la Biserica străbună. 

Acţiunea de reîntregire a Bisericii Româneşti 
din Ardeal continuă să se desfăşoare sub impulsul ma-
selor de credincioşi, care cer pretutindeni preoţilor lor 
să nu întârzie aderarea la actul înfăptuit la Cluj de 
reprezentanţii celor 430 de clerici greco-catolici.  

Sunt câteva cazuri în care credincioşii unor parohii 
au revenit la Ortodoxie în unanimitate, chiar dacă preotul 
respectiv a rămas încă legat de ierarhia greco-catolică. 

Se cuvine a fi semnalat faptul că în împrejurimile 
Blajului trecerea clerului şi a poporului „unit” în Biserica 
Ortodoxă se face cu un entuziasm deosebit, iar proporţia 
parohiilor greco-catolice care au aderat la actul reîntregirii 
a depăşit de pe acum procentul de 55 la sută. 

Într-o telegramă adresată I.P.S. Patriarh Justi-
nian, locuitorii comunei Deag, din apropiere de Blaj, 
declară: „Noi românii greco-catolici din comuna Deag, 
jud. Târnava Mică, împreună cu preotul nostru, adânc 
pătrunşi de apelul adresat clericilor greco-catolici de so-
borul întrunit la 1 Octombrie 1948 la Cluj aderăm cu to-
ţii la întregirea Bisericii noastre strămoşeşti. De azi 
înainte suntem români ortodocşi, având aceiaşi credinţă 
cu fraţii noştri, de care am fost despărţiţi fără voia stră-
bunilor. Având de acum înainte o singură Biserică, vom 
putea să luptăm şi să muncim cu mai mult spor pentru 
înflorirea Republicii Populare Române” 

(Semnează preotul Pompiliu Boeriu şi întregul 
comitet parohial) 
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Încercările disperate făcute de unii interesaţi de a 
tulbura sufletele acestor credincioşi, ameninţându-i cu 
blesteme şi excomunicări, nu stăvileşte entuziasmul popu-
laţiei greco-catolice, care rupe legăturile silnice cu 
Vaticanul şi reface unitatea de credinţă a poporului român 
din Ardeal.» 
 
Azi a fost Pius la noi. A ţinut o conferinţă doctorilor de 

la spitalul de aici. Până acum a scăpat de chestiunea cu 
trecerile. La Timişoara se va scoate o revistă medicală, la care 
Pius e secretar de redacţie.  

20 Octombrie. Astăzi am primit de la Lulu trista veste 
că Jacqueline i-a scris că nu-l mai poate aştepta. Demult ne te-
meam noi de asta şi poate e mai bine aşa. Va putea băiatul să se 
căsătorească mai curând cu una de aici, ca să-şi aibă odată mult 
doritul cămin. 

În chestiunea trecerilor, nimic nou. Lugojul cu împreju-
rimile lui din judeţul Severin rezistă probabil fiindcă aici Sigu-
ranţa nu s-a pus în acţiune ca în alte judeţe.  

21 Octombrie. Pe azi s-a convocat la Alba Iulia o adu-
nare în care să se pecetluiască revenirea uniţilor la ortodoxie, 
cum arată comunicatul alăturat:  

 
«O mare adunare bisericească în ora-

şul Alba Iulia 
Se va consfinţi reîntregirea Bisericii Româ-

neşti din Ardeal 
 
Comitetul de iniţiativă pentru organizarea re-

venirii Bisericii Greco-Catolice în sânul Bisericii Orto-
doxe Române, format din delegaţii ce au luat parte la 
consfătuirea de la Cluj, din 1 Octombrie 1948, anunţă 
pe această cale că în ziua de 21 Octombrie a.c., va avea 
loc o mare Adunare Bisericească la Alba Iulia.  
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La această Adunare ţinută în Bălgradul 
Ortodoxiei strămoşeşti vor lua parte delegaţi din toate 
parohiile revenite la Ortodoxie.  

Cu acest prilej se va consfinţi reîntregirea 
Bisericii Româneşti din Ardeal după 250 de ani de 
despărţire din cauza vitregiei vremurilor trecute.» 
 
În aceeaşi vreme, Universul publică, pe lângă alte 

articole de propagandă, şi dezlegarea de blestem pentru uniţi. 
Iată textele respective: 

«NICOLAE 
Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Arhiepis-

copiei Ortodoxe de Alba Iulia şi Sibiu şi Mitropolit al 
Românilor Ortodocşi din Ardeal. 

 
Văzând Noi hotărârea protopopilor, preoţilor şi 

poporului român care au aparţinut până acum Bisericii 
unite de a se reîntoarce la Biserica Ortodoxă, în temeiul 
puterii date Nouă de către Domnul şi Mântuitorul Nostru 
Isus Hristos, prin Apostolii Săi, de a lega şi dezlega cele 
ce se întâmplă în popor – pe toţi cei care se întorc în sfânta 
noastră Biserică ortodoxă, primindu-i cu bucurie îi 
dezlegăm şi-i declarăm dezlegaţi pentru totdeauna de toată 
anatema, blestemul sau afurisenia ce s-au rostit ori s-ar 
rosti asupra lor de vreun Vlădică sau preot unit, care ar 
vrea să împiedice întoarcerea lor şi declarăm fără urmări 
pentru mântuirea sufletelor lor toate cuvintele nesocotite 
aruncate asupra lor. 

 
JUSTINIAN 

Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Bucureş-
tilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Locţiitor al Scaunu-
lui din Cesareea Capadochiei, Patriarh al Bisericii Or-
todoxe Române şi Preşedinte al Sfântului Sinod. 
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Vouă, tuturor protopopilor, preoţilor şi credin-

cioşilor din Transilvania, care aţi ţinut până acum de 
Biserica Unită,  

Har şi Pace de la Dumnezeu, Părintele Lumi-
nilor, iar de la Noi dragoste părintească şi binecuvân-
tare patriarhicească. 

Văzut-am Noi şi am primit cu mare bucurie ho-
tărârea voastră de întoarcere la sânul Bisericii ortodoxe, 
de la care v-a desprins vitregia vremurilor şi duhul cel 
străin de inimile şi de cugetele voastre. Şi ne-am adus 
aminte de sfaturile şi îndemnurile pe care înaintaşul 
Nostru în Scaun, Vlădica Teodosie Mitropolitul Ungro-
Vlahiei şi Prea Fericiţii Patriarhi Calinic al Constanti-
nopolului şi Dositei al Ierusalimului, le-a îndreptat cu 
durere acum două veacuri şi jumătate către strămoşii 
voştri, amăgiţi atunci să lepede dreapta credinţă şi să 
aibă părtăşie şi supunere cu Biserica Romei. Şi iarăşi cu 
strângere de inimă ne-am amintit de blestemul şi 
afurisenia cu care ei au fost legaţi atunci pentru neas-
cultare şi primire de învăţături străine. 

Dar acum văzând hotărârea voastră nesilită de a 
lepăda orice învăţătură şi supunere străină şi de a reveni în 
sânul Bisericii noastre ortodoxe, noi primind această 
hotărâre şi mărturisire a voastră, pe temeiul puterii date 
Nouă de către Domnul şi Mântuitorul Nostru Isus Hristos, 
prin Apostolii Săi, de a lega şi dezlega câte se întâmplă în 
popor, iertăm şi dezlegăm pe strămoşi, pe părinţi şi pe 
urmaşii lor de toată anatema, blestemul sau afurisenia 
rostite asupra lor de Prea Fericitul Patriarh Calinic al 
Constantinopolului prin gramata sinodală din luna mai 
anul 1701, precum şi de înaintaşul Nostru în Scaun 
Mitropolitul Teodosie al Ungro-Vlahiei, prin cartea sa din 
anul 1702. Socotim fără urmare pentru mântuirea 
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sufletelor toate cuvintele grele aruncate atunci asupra lor 
şi îmbrăţişăm cu dragoste părintească şi cu inimă caldă pe 
toţi fraţii români care vin iarăşi la sânul Bisericii noastre 
române ortodoxe. 

Dată în Scaunul Nostru patriarhicesc, din Bucu-
reşti astăzi 17 Octombrie anul mântuirii 1948.  JUSTI-
NIAN Patriarh» 
 
Noi am ţinut azi o mică şedinţă, în care ne-am mai 

sfătuit ce să facem. În cursul şedinţei ne-a venit o scrisoare, tri-
misă ocazional de P.S. Suciu din Blaj, în care ne comunică cele 
mai noi revelaţii ale persoanei despre care am scris. Se adre-
sează preoţilor care au defecţionat, cere perseverenţă, asigură 
ocrotirea Preacuratei, care în curând ne va elibera! – Încolo, 
P.S. Sa e liber, vorbeşte cu multă îndrăzneală în catedrală. Ma-
caveiu e deţinut de două săptămâni. 

24 Octombrie. Azi am avut la masă pe fraţii Oniga: pro-
topopul Ion de la Târnăveni cu Vasile, comisar la poliţia de aici.  

Aflu că Macaveiu cu alţi canonici la Blaj sunt arestaţi 
din cauză că la biblioteca capitulară, unde s-a mutat Poliţia, s-
au găsit nişte cufere cu nişte haine tot mâncate de molii, ale lui 
Maniu, şi cu memoriile lui, care au fost duse la Blaj anume ca 
să fie în siguranţă! 

Mai aflu că P.S. Suciu la Blaj predică zilnic, în duminici 
chiar de 3-4 ori. El spune să rabde lumea, că necazul va trece. E 
vorba nu de ani ori de luni, ci de săptămâni şi de zile. Tot el spune 
că nu va da cheile bisericii, numai dacă i-ar tăia mâna! 

Constat că pe când în Ardeal oamenii s-au dovedit mai 
laşi, aici în Banat poporul se arată foarte rezistent la încercările 
de a-l trece la neunire! Sunt comune, unde a trecut preotul de 
frică să nu-l dea afară din comună, dar oamenii nu-l mai lasă să 
le servească în biserică. Iar unde li s-a luat biserica şi a trecut 
preotul, oamenii nu mai merg la biserica lor, devenită orto-
doxă! 
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Mi se spune că şi la Lugoj ar fi fost ordin să ne ia 
biserica, dar nu s-a găsit preot ortodox să vină la acest act.  

Cât priveşte adunarea de la Alba Iulia din 21 crt., iată: 
 
« Solemnităţile religioase de la Alba 

Iulia 
Proclamarea reîntregirii Bisericii româneşti 

din Ardeal – Revenirea în masă a poporului greco-
catolic la ortodoxie – Cuvântarea rostită de I.P.S. 
Patriarh Justinian 

 
Joi 21 Octombrie s-a desfăşurat la Alba Iulia 

solemnitatea reîntregirii bisericii româneşti din Ardeal. 
La solemnitate au participat mai multe mii de 
credincioşi, veniţi din toate colţurile Transilvaniei, să-şi 
mărturisească hotărârea lor fermă de a rupe orice 
legătură cu Roma papală. 

 
* 

În faţa Catedralei ortodoxe, s-a ţinut o im-
portantă adunare a reprezentanţilor clerului şi poporului 
greco-catolic. După alegerea unui prezidiu, părintele 
protopop Traian Belaşcu, preşedinte al Adunării, a ros-
tit o vibrantă cuvântare în care a făcut un scurt istoric al 
suferinţelor îndurate de români, din partea papalităţii şi 
a aliaţilor săi.  

A luat apoi cuvântul ţăranul Avram Andrei, din 
comuna Mărgina, jud. Alba, care a spus următoarele: 

„Astăzi în Republica Populară Română, când 
avem cu toţii aceleaşi drepturi şi aceleaşi libertăţi găsim că 
nimerit lucru este să piară dintre noi şi fraţii ortodocşi 
orice urmă de dezbinare. De aceea răspundem din toată 
inima şi cu conştiinţa împăcată apelului pe care I.P.S. 
Patriarh Justinian ni l-a adresat în ziua de 3 Octombrie 
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1948 de a reveni în sânul Bisericii Ortodoxe. În numele 
celor prezenţi la această măreaţă sărbătoare şi în numele 
tuturor fraţilor noştri de pe întinsul Ardealului, Crişanei, 
Banatului şi Maramureşului declar aici răspicat: 

că din clipa de faţă noi rupem orice legătură 
care ne ţinea legaţi de Biserica Romei; 

că ne întoarcem la Biserica Ortodoxă din care 
am făcut parte mai înainte cu 250 ani toţi românii, fără 
nici o deosebire; 

şi că vom lupta, înfrăţiţi în această credinţă reli-
gioasă, pentru înflorirea scumpei noastre Republici Popu-
lare, pentru pace şi progres, care sunt atât de scumpe tutu-
ror românilor, şi atât de plăcute lui Dumnezeu.” 

Textul Moţiunii 
În numele intelectualilor greco-catolici reveniţi 

la ortodoxie a vorbit d. prof. Dr. Coriolan Tătar, iar pă-
rintele Gh. Zagri a propus Adunării următoarea moţiune 
care a fost votată prin entuziaste aclamaţii:  

„Astăzi, 21 Octombrie 1948, la împlinirea a do-
uă veacuri şi jumătate de când aci, în Bălgradul româ-
nesc o parte in strămoşii noştri, amăgiţi de mincinoasele 
promisiuni şi de juruinţele uneltitoare ale iezuiţilor din 
acea vreme, au frânt unitatea religioasă a românilor ar-
deleni, unindu-se cu Roma papală – noi, cler şi popor, 
reprezentanţi ai tuturor românilor greco-catolici in Ar-
deal, Banat, Crişana şi Maramureş, ne-am întrunit în 
această dintâi reşedinţă de scaun a Mitropoliei Transil-
vaniei, spre a consfinţi sărbătoreşte reînchegarea unită-
ţii spirituale a poporului nostru. 

Drept aceea:  
Ascultând porunca străbunilor noştri de pe 

Câmpia Libertăţii din 1848; 
Urmând îndemnul pilduitor şi de totdeauna al 

tuturor bunilor români; 



 721

Mişcaţi de chemarea I.P.S. Mitropolitul Nicolae 
al Ardealului din 3/15 mai 1948 şi de părintescul apel al 
Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Feri-
citul Justinian în ziua înscăunării Sale ca Patriarh; 

Înţelegând semnificaţia adâncă a „Proclamaţiei” 
de la Cluj din 1 Octombrie 1948, a delegaţiei celor 423 
de clerici greco-catolici ca şi rostul „Apelului” aceloraşi 
slujitori in 3 Octombrie 1948; 

Cu conştiinţa limpede că ne aflăm pe linia mari-
lor noastre răspunderi în faţa istoriei, în faţa poporului 
nostru şi în faţa lui Dumnezeu, 

DECLARĂM: 
Că rupem pentru totdeauna legăturile noastre, de 

orice fel, cu Vaticanul şi Roma papală. 
Că ne încorporăm cu toată fiinţa noastră în Bise-

rica Ortodoxă Română, de ale cărei învăţături de cre-
dinţă şi rânduieli canonice înţelegem să ascultăm. 

Că ne vom supune, cu fiiească dragoste, tuturor 
hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe 
Române. 

De azi înainte toţi românii suntem şi vom rămâ-
ne pururea, UNA în credinţa dreptmăritoare, UNA în 
slujirea statornică a poporului nostru şi UNA în ascul-
tarea reală a comandamentelor de viaţă nouă ale scum-
pei noastre Republici Populare Române. 

Mulţumiri sincere aducem Prea Fericitului Pa-
triarh Justinian şi membrilor Sfântului Sinod pentru pă-
rinteasca dragoste cu care ne-au îmbrăţişat vrerile şi do-
rinţele noastre curate. 

Membrilor Înaltului Prezidiu al Republici Popu-
lare Române şi Guvernului Ţării, aducem omagiul recu-
noştinţei noastre pentru libertăţile asigurate tuturor 
fiilor poporului, libertăţi care au făcut posibilă înfăp-
tuirea reîntregirii Bisericii româneşti. 
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Şi pentru toate aceste binefaceri, lui Dumnezeu 
i-aducem slavă.” 

După votarea moţiunii, s-a format o delegaţie pre-
zidată de părintele protopop Traian Belaşcu, care s-a pre-
zentat înaintea I.P.S. Patriarh Justinian şi al membrilor 
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, rugându-i să 
primească iniţiativa Marii Adunări de a face parte din 
Prezidiul ei. Răspunzând invitaţiei I.P.S. Patriarh Justi-
nian, însoţit de I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Ardealului, 
I.P.S. Vasile, Mitropolitul Banatului, I.P.S. Sebastian, 
arhiepiscopul Sucevei şi Maramureşului şi de toţi mem-
brii Sf. Sinod, au venit în catedrală unde s-a oficiat un Te 
Deum.  

În numele clerului şi poporului greco-catolic, 
părintele protopop Traian Belaşcu a arătat I.P.S. Pa-
triarh şi membrilor Sf. Sinod voinţa marii majorităţi a 
credincioşilor şi preoţilor uniţi de a reveni la Biserica 
Ortodoxă mamă, iar prot. Aurel Brumboiu a citit în faţa 
înalţilor Ierarhi moţiunea votată de Marea Adunare. 

 
Cuvântarea I.P.S. Patriarh Justinian 

I.P.S. Patriarh Justinian s-a adresat poporului 
strâns în faţa Catedralei şi, după ce a arătat strânsa 
legătură religioasă ce a existat dintotdeauna între 
românii de dincoace şi cei de dincolo de munţi, a spus: 

„Primim cu bucurie părinte, doritor de înţelege-
re deplină între fiii săi cuvintele cinstiţilor preoţi, care 
împuterniciţi fiind de ai lor cetaşi, fac declaraţie de pă-
răsire a Uniaţiei şi de reîntoarcere la vechea lor Biserică 
Ortodoxă. Prin aceste declaraţii de astăzi şi prin cele 
aduse la Bucureşti în ziua de 3 Octombrie a.c., de către 
delegaţii celor 430 de preoţi, îndreptăţiţi suntem să 
socotim anulat actul de unire din anul 1698 de la Alba 
Iulia şi să deschidem largi porţile lăcaşului nostru orto-
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dox, ca să intre toţi fraţii clerici şi mireni a căror răsle-
ţire nu mai are rost de aci înainte. 

În acest locaş al nostru, dragoste de frate vor afla 
toţi cei aflaţi; nimeni nu se va simţi străin, căci între fraţi 
buni de neam şi de credinţă vine, şi sub ochi ocrotitori de 
părinte se găseşte. În locaşul nostru, prin înmulţirea fiilor, 
tot mai mult se va lărgi, tot mai adânc temelii îşi va zidi şi 
tot mai numeroase candele răspânditoare de lumină se vor 
aprinde spre luminarea iubitului nostru popor.” 

 
Cuvântul I.P.S. Mitropolit Nicolae Bălan 

A luat apoi cuvântul I.P.S. Nicolae Bălan, Mi-
tropolitul Ardealului, care a spus printre altele urmă-
toarele: 

„Dezbinarea religioasă dintre români aparţine 
acum trecutului; e numai o amintire, care nu mai are 
nici o întrerupere. Va veni vremea când se va mira tine-
retul citind istoria, cum a fost cu putinţă o asemenea 
dezbinare religioasă între fraţi. Şi înţelegând că ea a fost 
întreţinută de duşmanii poporului şi de asupritorii săi, 
va trage şi din acest dureros episod din trecutul nostru, 
învăţământul unei trebuinţe şi mai puternice de soli-
daritate naţională.” 

Prot. Nicolae Geangalău a citit apoi Legământul 
de credinţă ortodoxă, a noilor veniţi în sânul bisericii 
ortodoxe. 

 
* 

I.P.S. Patriarh, urmat de membrii Sf. Sinod, a 
consacrat Catedrala ortodoxă de la Alba Iulia drept 
„Catedrală a reîntregirii Bisericii româneşti din Ar-
deal”, stropind-o cu apă sfinţită. Totodată, directorul Sf. 
Sinod, preot Gh. Vintilescu, a anunţat hotărârea luată de 
I.P.S. Patriarh de a se institui o cruce comemorativă, 
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care va fi distribuită tuturor clericilor greco-catolici 
reveniţi la ortodoxie.» 
 
Gazeta Luptătorul Bănăţean aduce în numărul său de 

azi un reportaj asupra procesului protopopului Petru Suciu, azi 
paroh la Bocşa:  

 
« Justiţia populară şi-a spus cuvântul 

Sentinţele în procesele penale ale avocatului 
Partoş Ernest şi a protopopului greco-catolic Petru 
Suciu 

 
Tribunalul Lugoj a avut de judecat nu demult 

două procese penale. 
La 15 Octombrie a.c. s-a judecat de către această 

instanţă în completul: Consilier Pranitzki, asesori populari 
Naumescu şi Popovici, procuror fiind L. Tamaş. Procesul 
de dare de mită şi trafic de influenţă al avocatului Ernest 
Partoş, astăzi radiat din colegiul avocaţilor. Acesta uitând 
că astăzi corpul funcţionarilor publici s-a dezbrăcat în 
mare majoritate de vechile apucături ale corupţiei burghe-
ze a încercat să mituiască pe un funcţionar public pentru a 
face un serviciu unui client al său. Fiind prins asupra 
faptului, toate negările sale ulterioare au apărut nedove-
dite. Drept pedeapsă Tribunalul l-a condamnat la 6 luni 
închisoare corecţională pentru delictul de mită şi 3 luni 
pentru traficul de influenţă, pronunţându-se totodată şi 
interdicţia sa corecţională pe timp de 3 ani. Fiind judecat 
în stare de arest s-a dispus executarea pedepsei în conti-
nuare. 

În aceeaşi zi completul: judecător Tiberiu Pop, 
asesori populari Popovici şi Sârbu, Ministerul Public 
Procuror L. Tamaş, grefier Grigorie Ilieşu, a fost judecat 
protopopul greco-catolic Dr. Petru Suciu, care a reuşit la 
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un moment dat să înşele vigilenţa organizaţiilor democrate 
şi s-a căţărat în fruntea CARS-ului din Judeţul Severin. În 
această calitate, această slugă supusă a Vaticanului a 
înţeles să-şi însuşească în scopuri personale sumele 
colectate pentru ajutorarea populaţiei din regiunile lovite 
de secetă. 

Deşi a încercat prin toate mijloacele să tergi-
verseze mersul justiţiei, în cele din urmă a fost con-
damnat la 6 luni închisoare corecţională pentru delictul 
de gestiune frauduloasă şi 1 an închisoare corecţională 
pentru delapidare. De asemenea, a fost obligat să 
plătească Statului suma de lei 235.000 delapidaţi. 

Prin aceste condamnări exemplare, justiţia noas-
tră populară a dovedit că se deosebeşte fundamental de 
vechile metode ale justiţiei burgheze, unde cazuri ca 
cele mai de sus erau muşamalizate şi infractorii lăsaţi în 
libertate. Ion N. Ion»  
 
Gazeta cu acest reportaj a trecut ca pâinea caldă, la 

toate chioşcurile. Vânzătorul, de la care am cumpărat-o eu, a 
vândut până la ora 10 trei sute de exemplare.  

Şi îmi spunea, indignat, vezi Doamne, cum „popa 
Suciu” a furat din ce s-a colectat pentru copiii înfometaţi! 

Dar autorităţile fuseseră avertizate asupra acestui om, 
prin respectivele denunţuri, ce s-au trimis, anonim, diferitelor 
autorităţi, şi pentru care eu am avut acel proces ce a durat doi 
ani, până am ieşit curat din el! Acum Dumnezeu a făcut drep-
tate şi cu el! Iar în ceea ce priveşte chestiunea ca atare, se pare 
că chiar ştiindu-se ce nemernic e acest om, a fost menţinut şi 
menajat, ca prin el să ne compromită Biserica! Ceea ce în parte 
s-a şi reuşit! 

Tristă satisfacţie pentru mine! 
25 Octombrie. Scumpul nostru Lulu ne trimite o 

scrisoare atât de drăguţă, punându-ne în vedere să nu avem nici o 
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grijă, Nica nu trebuie să treacă, iar dacă va fi nevoie el îmi asigură 
de acum pensia, 8.000 lunar. Îi scriu că deocamdată să nu-mi 
trimită nimic, fiindcă pe Octombrie am ridicat deja pensia. 

Azi am avut iarăşi şedinţă la Episcopie. S-a pus chestiunea 
dacă nu ar fi bine să facem noi un memoriu la guvern în 
chestiunea amestecului autorităţilor în treburile religioase. Dar am 
căzut de acord să nu facem, fiindcă nu ne-am atinge scopul. Nu 
avem la îndemână dovezile necesare, preoţii n-au trimis rapoarte, 
nici măcar aceia care le-au promis. Am constatat însă că am 
pierdut mai mult decât ne-am aşteptat. Te miri de trecerea unor 
preoţi care erau cunoscuţi ca fiind atât de categorici! Se vede că 
presiunile au fost mari! Tot aşa le-ar fi teamă preoţilor şi 
credincioşilor să spună adevărul la o eventuală anchetă.  

La acest rezultat am ajuns mai ales cumpănind răs-
punsul dat de guvernul român notei Nunţiaturii din Bucureşti: 

 
« UN ACT PROVOCATOR ÎMPOTRIVA 

STATULUI ŞI POPORULUI ROMÂN, COMIS DE 
NUNŢIATURA APOSTOLICĂ A VATICANULUI 

 
- RĂSPUNSUL GUVERNULUI R.P.R. LA 

NOTA NUNŢIATURII PAPALE DIN BUCUREŞTI  
 
Ca urmare a unei note a Nunţiaturii Papale din 

Bucureşti în legătură cu întoarcerea la Biserica orto-
doxă a populaţiei greco-catolice, Guvernul român a 
răspuns prin următoarea notă: 

1. Guvernul român respinge categoric protestul 
Nunţiaturii Apostolice împotriva revenirii la ritul orto-
dox a populaţiei greco-catolice din Ardeal, protest care 
înseamnă un amestec în chestiunile interne ale 
Republicii Populare Române şi o încercare de a ataca li-
bertatea credinţei. Statul român suveran nu acceptă nici 
o ştirbire a independenţei sale naţionale şi deci nu poate 
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îngădui intervenţii străine în vederea limitării unui drept 
pe care Constituţia ţării îl consfinţeşte, cum este liber-
tatea cultelor religioase. 

2. Guvernul român respinge calomniile evidente 
cuprinse în Nota amintită privitoare la pretinsul amestec al 
autorităţilor române în mişcarea de reintegrare a credin-
cioşilor de rit greco-catolic în Biserica ortodoxă. Aceste 
afirmaţii defăimătoare sunt o nouă dovadă a atitudinii 
duşmănoase pe care Nunţiatura Apostolică o adoptă 
sistematic faţă de Republica Populară Română, faţă de 
reformele şi realizările sale democratice. 

3. Calomniile şi invenţiile absurde folosite în 
această Notă nu pot distrage atenţia opiniei publice de la 
motivele reale şi adânci ale reîntoarcerii populaţiei greco-
catolice la vechea ei credinţă. Mişcarea care se înfăptu-
ieşte acum reprezintă concluzia unui proces istoric început 
chiar în momentul în care o parte a preoţimii şi ţărănimii 
române din Ardeal a fost silită să abzică de la credinţa ei. 
Nici presiunea morală, nici întemniţările, nici torturile 
inchizitoriale, nici uciderile nu au putut înăbuşi revoltele 
populare, care se împotriveau manevrelor Habsburgilor, 
unelte ale Vaticanului, dornici să consolideze prin asupri-
rea religioasă exploatarea cruntă a iobăgiei ardelene. Ion 
Circa, Nicolae Oprea, Molnar, Sofronie, Ion Avramovici, 
Călugărul Visarion sunt numai câteva din sutele de ţărani 
şi preoţi, care, de-a lungul anilor, pentru că cereau înapo-
ierea la ortodoxie au fost arestaţi, schingiuiţi şi omorâţi 
din ordinul şefilor Bisericii catolice, care azi protestează 
împotriva dreptului de a reveni la vechea credinţă. Iar 
barbaria şi fanatismul au fost împinse atât de departe, 
încât armata imperială austriacă a ars şi dărâmat peste o 
sută de mănăstiri ortodoxe.  

Lupta împotriva opresiunii catolice nu s-a sfârşit 
odată cu secolul al XVIII-lea. Chiar adunarea populară 
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din 1848 de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj afirmă în 
punctul al II-lea al proclamaţiei adoptate atunci, că 
„Naţiunea română pretinde ca Biserica română să fie şi 
să rămână liberă şi independentă de orice altă Biserică” 
şi cere „restabilirea Mitropoliei Româno-ortodoxe şi a 
Sinodului General anual după vechiul drept.” 

Este deci firesc că acum, în condiţiunile libertă-
ţilor depline acordate de regimul de democraţie populară, 
urmaşii celor care au avut de suferit timp de două secole şi 
jumătate din partea Bisericii catolice şi a împilatorilor 
asociaţi cu ea, se reîntorc la vechea lor credinţă. Este însă 
mai greu de înţeles cum pot vorbi despre libertatea reli-
gioasă tocmai reprezentanţii Bisericii romano-catolice, ca-
re păstrează şi astăzi în jurământul episcopilor ei obligaţia 
de a combate din toate puterile şi nimici pe necatolici. 

4. Nunţiatura Apostolică, nefiind decât repre-
zentanţa diplomatică a Cetăţii Vaticanului, nu-şi poate 
aroga calitatea de a vorbi „în numele întregii lumi creş-
tine”, aşa cum face în Nota sus menţionată. 

5. Guvernul român denunţă în acelaşi timp şantajul 
încercat prin ameninţarea că pretinsa violare a libertăţilor 
religioase din Republica Populară Română „va alarma în 
curând opinia publică mondială”. Aceasta este pe linia 
campaniilor duse de cercurile imperialiste şi agenţii lor îm-
potriva înfăptuirilor democratice din Republica Populară 
Română. 

6. În concluzie, Guvernul Republicii Populare 
Române respinge în modul cel mai hotărât Nota Nunţia-
turii Apostolice, atât în fond, cât şi în formă, conside-
rând-o drept un act provocator împotriva Statului şi po-
porului român.» 
 
28 Octombrie. O scrisoare venită de la Lici ne anunţă 

că e bine şi că a încheiat nou contract, de astă dată pe 3 ani, în 
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condiţii mai avantajoase, cu salariu aproape egal cu cel al unui 
profesor titular. 

Aflu că zilele acestea o comisie de 10 comisari a fost 
trimisă la Orşova în anchetă. Toţi au trecut în Iugoslavia. Se 
cercetează: Cum au putut trece? Cum s-a supravegheat fron-
tiera? 

Ceva mai înainte – mi se spune – vreo 20 gardieni, din 
cei mai de încredere, au fost trimişi la partizani. Toţi au trecut 
de partea lor. 

Mi se mai spune că ar fi dintre aceia care au trecut la 
ortodocşi, dar cu condiţia să nu fie divulgaţi, şi că aş fi şi eu 
unul dintre aceia! Ce mizerabilitate! După ce 45 ani ca 
publicist şi 40 ani ca preot am servit şi am apărat Biserica 
catolică, acum să vină nişte nemernici să-mi scoată asemenea 
vorbe! 

29 Octombrie. Mă simt prost, voi merge la doctorul 
Iamandi, eventual să mă interneze în spital. 

 
În această zi, la orele 15, am fost arestat şi dus la Secu-

ritate, eu, episcopul şi canonicul Vezoc.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Însemnarea s-a făcut cu altă cerneală, desigur după întoarcerea în 1953 din 
detenţie şi domiciliu forţat.  
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Arestarea (28 Octombrie 1948) 
 

Joi 27 Octombrie 1948 seara ieşind din biserică, îmi 
spune P.S. Episcop Bălan: 

- Azi după-masa, la orele 3, Radio Vatican, referindu-se 
la Centrul de Informaţii de la Viena, a comunicat: în România 
au fost arestaţi Episcopul Frenţiu de Oradea şi Episcopul Bălan 
de Lugoj. Vezi cum se fac minciunile! 

- Da, asta e o minciună, răspund eu. 
Vineri dimineaţa nu am mers la birou. Nu prea era de 

lucru, de aceea mi-am permis o excepţională absenţă.  
Pe la orele 11 eram în podul casei, alegând nişte cărţi 

din biblioteca fiului meu Felician, ajunsă aici din cauză că ni s-
a luat spaţiul locativ. 

Deodată aud soţia strigând: 
- Alo, alo! 
- Ce-i? 
- Vină jos! 
Coborându-mă, întreb ce s-a întâmplat. 
- A telefonat ........ , că la ora unu să meargă Nica la 

cafeneaua...... are să-i spună ceva. 
- Ce o mai fi şi asta? 
- Să vedem. 
După câteva clipe, îmi spune soţia cu oarecare 

resemnare pe faţă: 
- Sigur vă arestează şi pe voi. 
 

* 
La ora 1 vine Nica de la şcoală, o trimitem la locul 

indicat. Revenind ne spune:  
- Aţi fost puşi sub observaţie: Episcopul, tu, Tată, 

canonicii Ploscaru, Vezoc, Voştinaru şi preoţii Albu şi Turcu. 
L... a spus că tu se pare că nu eşti acasă. S-a dat ordin celor ce 
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vă supraveghează că, dacă aţi încerca să plecaţi cu trenul să 
împiedice eliberarea biletului.  

Luăm masa, mă pun la obişnuita odihnă de după-masă, 
dar nu-mi vine somnul. Mă ridic, îmi împachetez două volume 
din „Memorii” (al treilea era mai demult pus bine), îi dau fiicei 
mele instrucţiuni ce să facă cu ele. Trecând în camera dinspre 
curte, văd două figuri suspecte în coridor, venind spre uşă. 

- Ce căutaţi? 
Unul dintre ei se retrage imediat. Celălalt cere să-l las înă-

untru, s-aşează pe un scaun şi-mi spune să stau şi eu puţin jos.  
- Bine, dar despre ce-i vorba?  
- O să vină un domn care o să vă spună.  
Cum eu eram suferind şi aveam în program să merg în 

această zi la spital pentru a mă interna – vorbisem deja cu 
directorul – mă retrag în altă cameră şi mă îmbrac în acest 
scop. E ora 3, fiica mea pleacă iarăşi la liceu, cu un simplu 
„Servus Tată!” fără să poată bănui că 3 ani şi patru luni nu o să 
mă mai vadă.  

Peste un sfert de oră revine celălalt individ cu 
funcţionarul Bolchiş de la Securitate. 

- Domnule canonic, vă rog să poftiţi până la noi, pentru 
a da o declaraţie! 

- Durează mult?  
- Nu, în 5 minute sunteţi înapoi.   
Intru în camera unde soţia mai era culcată, îi spun şi 

plec cu un simplu „Servus”, fără nici o formalitate de 
despărţire. 

La poartă ne aştepta o maşină închisă, condusă de însuşi 
şeful Securităţii, maiorul Kling. Distanţa între casa mea şi 
localul Securităţii abia era de 250 m. 

Urcând treptele spre birourile Securităţii, cu 
funcţionarul Bolchiş lângă mine, acesta îmi şopteşte jenat: 

- E foarte neplăcut pentru mine…   
O credeam şi eu, el fiind în bune raporturi cu familia noastră. 
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În biroul al 2-lea, lângă uşa prin care se trece în biroul 
prim, mă aştepta un scaun, pe care sunt poftit să şed. 

M-am aşezat şi am aşteptat ca să mi se ia declaraţia. 
Nimeni nu se ocupa de mine. Funcţionarii treceau încolo-
încoace, îşi vedeau de treaba lor. După o aşteptare de o oră şi 
jumătate, îi spun funcţionarului de serviciu că eu trebuie să 
merg la spital şi îl rog să isprăvească mai repede cu mine. 

- N-are a face, spune el, chemăm aici pe d-l director. Şi 
imediat telefonează doctorului Iamandi ca în trecere spre spital 
să intre aici. A venit, a vorbit mai întâi cu şeful, spunând că de 
fapt am nevoie de tratament, au venit apoi ambii la mine şi mi-
au spus că se aşteaptă un domn cu care trebuie să vorbesc. 
Rămâne ca dimineaţa să merg la spital. 

Continui şederea pe scaun. Îmi vine aminte cum la 22 
Septembrie acest şef al Securităţii a venit cu maşina la mine, 
m-a dus la Prefectură, unde un anumit deputat Cristescu, 
împreună cu şeful, au căutat să mă convingă că trebuie să 
primesc a merge ca delegat la adunarea preoţilor de la Cluj, 
pentru a hotărî reîntoarcerea uniţilor la „ortodoxie”, spunând 
deputatul că e trimis la mine de domnul prim-ministru, căruia 
are să-i telefoneze imediat. Refuzând eu cu toată hotărârea şi 
plecând, a venit şeful după mine, cerându-mi discreţie şi 
exprimându-şi părerea de rău că voi avea mult de suferit. Îmi 
vine aminte cum cineva îmi pusese în vedere că el va şti 
dinainte când urmează arestarea noastră şi mă va aviza ca să 
ştiu să mă refugiez. Chiar avizul dat de ….: „Eu le-am spus că 
mi se pare că nu sunteţi acasă” era un indiciu că aş putea să nu 
fiu acasă. Şi timp aş fi avut să ies prin curte, să iau câmpul şi 
de la gara vecină să iau trenul. Dar nu am făcut-o. Mi-am dat 
bine seama. Dacă cineva trebuie să sufere, eu sunt acela. 
Contrar, aş da de bănuit într’o parte, pe de altă parte mi-aş 
expune familia la vexaţiuni. Nu! Fie voia Domnului! 

După alte două ore de aşteptare, fiind numai cu 
funcţionarul Bolchiş, care scria la masa lui,  îl întreb:  
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- Bine, dar unde sunt ceilalţi: Episcopul şi alţi preoţi? … 
El îmi face semn. Întorc capul şi – uşa fiind deschisă – 

văd în biroul Şefului pe Episcopul Bălan, aşezat pe un scaun, 
ca şi mine. 

Pe la orele 8 suntem conduşi într-un antreu închis, cu o 
măsuţă şi 3 scaune. Aici e adus şi canonicul Vezoc, care fusese 
închis într-o cameră din curte. Întrebăm pe şeful: ce e, ce vor 
cu noi? 

- Aşteptăm pe un domn inspector de la Bucureşti, nu 
ştim de ce nu mai soseşte, a plecat din Timişoara.  

– Mai târziu am auzit că a sosit, dar nu a stat de vorbă 
cu noi. 

Am gustat toţi trei din ce i s-a adus Preasfinţitului de 
cină. Fiind zi de vineri, nici el nici Vezoc nu mâncase nimic în 
ziua aceea; aşa se practica de unii, în legătură cu devoţiunile ce 
se ţineau zilnic în catedrală, în timpul din urmă, cu participarea 
întregului popor. 

Am petrecut noaptea pe scaune, eu având scaun cu 
răzămătoare, iar Episcopul şi Vezoc răzimaţi cu coatele de 
măsuţă. 

Dimineaţa am telefonat acasă, să-mi aducă dejun. Soţia-
mi spune că au fost şi aseară cu cina, dar nu au admis-o cei de 
la poartă.  

- Nu voiau nici dimineaţa să admită dejunul, dar am 
auzit eu vocea servitoarei şi am cerut intervenţia funcţionarului 
de inspecţie. 

Aşa am putut primi de acasă şi masa de la amiază. Afară 
de puţină plimbare prin curte, am fost ţinuţi tot în acel antreu. 

La orele 2 d.m. apare funcţionarul cu puţine bagaje, 
trimise fiecăruia dintre noi, de acasă. Se deschide uşa antreului 
în afară, sub poartă erau 3 maşini: în prima suntem poftiţi noi, 
în alta erau cei doi plecaţi de la Timişoara (vicarul Raţiu şi 
Teglaş), cu protopopul din Arad, a 3-a era remorcă, cu 
însoţitorii prevăzuţi cu mitralieră. Aşa am plecat spre destinaţie 
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necunoscută. În maşina noastră era Bolchiş. Şoferul ne spunea 
– într-un moment necontrolat – că avem să mergem toată 
noaptea. Acolo pe la Deva mi-a spus Bolchiş că mergem la 
Bucureşti la Interne. 

Pe drum ne-am dat seama şi de ştirea dela Radio 
Vatican. Cum am arătat şi unor inspectori din Minister, fiind 
întrebat dacă Episcopul Pacha ar putea fi spion? – spioni avea 
însuşi ministrul de Interne. Joi, în 27 Octombrie, s-a dat de 
acolo ordinul de arestare, spionul a comunicat imediat lucrul ca 
fapt împlinit; spionul a fost ungur şi asta se vede de acolo că 
Episcopului de Lugoj i s-a zis: de Lugojii, care e în ungureşte 
forma adjectivală a substantivului Lugoj. – Şi am zis: „Mai 
bine şi-ar căuta Ministerul spionii la el acasă.” 

Mi s-a răspuns: „Asta va fi fost atunci, acum nu mai e 
aşa!” 
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La Mănăstirea Căldăruşani 
 
Transportul, întâlnirea cu episcopii 

 
În noaptea de 27-8 Februarie 1949, la orele 3 fără un 

sfert, trezindu-mă din somn, văd deodată ca de un fulger lu-
minându-se camera noastră, la etaj.  

– E a opta maşină care a intrat în curte, spune părintele 
Moldovan1, pe care l-a găsit treaz convoiul de turisme venite la 
noi. Toţi s-au trezit şi aşteptam curioşi. Peste câteva clipe intră 
în cameră mai mulţi militari – între care comandantul nostru, 
politrucul, un ofiţer al Securităţii din Piatra Neamţ şi cel de la 
Târgu Neamţ – şi doi civili. Unul dintre aceştia spune:  

– Sculaţi-vă şi vă pregătiţi în vederea deplasării; situaţia 
dvs. s-a clarificat. Şi fiindcă noaptea aceasta – era sâmbătă spre 
duminică – nu aveam curent electric, s-a trimis la fabrica de 
cherestea să-i dea drumul. Ceea ce peste 10 minute a şi urmat; 
într-un sfert de oră noi am fost spălaţi, îmbrăcaţi, iar bagajele le 
aveam pregătite, fiindcă de câteva zile ne tot aşteptam să sune 
ceasul. Bietul Kalhademus – aşa cum a poreclit părintele 
Moldovan, un băiat, simplu muncitor, îmbrăcat apoi în unifor-
mă de maior – pe care Securitatea l-a pus să aibă grijă de noi, 
îşi tot făcea socotelile de câteva zile: care câţi bani a avut, ce i 
s-a întâmplat, ce i-a mai rămas? Acum se aşează la masă cu 
banii şi cu obiectele păstrate de el, le distribuie repede fără să 
mai poţi tu verifica socoteala banilor ori conţinutul portofe-
lului. (Mie mi-a lipsit de aici o fotografie în care eram cu Petru 
Groza). 

– Gata! 
La altă masă conducătorul transportului, cu o coală de 

hârtie în faţa sa, ne face atenţi: 

                                                 
1 Părintele Ioan Moldovan de la Blaj. 
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– Cel care va fi strigat îşi ia bagajul şi este condus la 
maşina indicată. 

Şi începe strigarea. Lista noastră în acest lagăr s-a 
compus în ordinea sosirii aici. Noi, lugojenii, am ajuns după 
Blaj şi Baia Mare. Cu toate acestea, pe mine mă strigă la 
maşina „Tatra”, care a mers în fruntea caravanei. Am găsit în 
ea pe prepozitul Bob şi pe secretarul mitropolitan Rusu. Era şi 
un Gib1, erau şi altele aglomerate, noi am mers numai trei. La 
volan ocupau loc câte doi însoţitori, la urmă maşina cu şefii 
caravanei. Una ori două au rămas acolo pentru cei din judeţ şi – 
probabil – pentru cei patru dintre noi despre care am observat 
la sosire că nu mai sunt cu noi. 

Plecaţi la orele patru fără un sfert, fără niciun incident 
pe drum, maşina noastră a intrat la orele 12.30 în cetatea 
mănăstirească Căldăruşani. S-a oprit şi cei doi însoţitori s-au 
dat jos să vadă unde ne predau. Ne-am folosit de ocazie şi am 
cerut şoferului un ziar. Ne-a dat trei. Un călugăr la fântână i-a 
îndrumat pe însoţitori să se ducă alături de mănăstire, la 
clădirea fostului seminar de cântăreţi bisericeşti. Aici la 
intrarea în curte, ne aşteptau: un călugăr, un ofiţer şi postul 
militar. Ne prezentăm. 

– Părintele Brînzeu, autorul de cărţi?  
– Da, el. 
– Eu sunt stareţul Ipolit Ciubotaru. 
– Sublocotenentul Bădiţă, comandantul plutonului. 
Ne face o foarte sumară revizie a bagajelor şi ne 

pofteşte înăuntru.  
Lagărul avea o curte înconjurată cu sârmă ghimpată pe 

un traseu – se spune – indicat însuşi de Patriarhul cu cârja sa. 
Asta se vede şi de acolo că a patra parte, de-a lungul locului, 
care era în dosul clădirii, nu era sârmă, ci din cele două părţi 
gardul intra în lac. Dar, vai, peste două zile, a venit o inspecţie 
militară şi a ordonat să fie îngrădită şi această porţiune. Peste 
                                                 
1 jeep  
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alte două zile s-a ordonat să se mai pună un fir de sârmă, 
fiindcă erau doar trei. Nu peste mult s-a pus şi cruciş sârmă 
între stâlpi. Tot măsuri de siguranţă pe lângă cele şase posturi 
care ne păzeau din toate părţile.  

În curte nu era nimeni. Deschizând uşa coridorului, un-
de mai întâlnim încă un post de jandarm, îl găsim pe regretatul 
episcop Aftene. Dintr-o cameră alăturată ies P.P.S.S.1 Bălan şi 
Suciu, în alta se află P.P.S.S. Frenţiu, Hossu şi Rusu2. 

Ce surpriză, ce bucurie! Tot timpul cât am stat la Mănăs-
tirea Neamţu, ne întrebam: oare unde sunt vlădicii? Ce fac ei? 

– Noi, povestesc ei, am fost la Dragoslavele, la vila 
Patriarhului. Astă noapte am sosit aici. Nu ne-a aşteptat nimeni 
şi până i-am trezit pe stareţ şi pe comandant, până ne-am aşezat 
aici, în camerele reci, în paturile, cum le vedeţi, goale, numai 
cu saltele, s-a făcut ora 3. Astă-dimineaţă am servit în capela 
de alături, apoi ni s-a servit cafea, iar de prânz ne-a omenit 
stareţul bine, cu ţuică. 

Eu scot din buzunarul paltonului un pacheţel pregătit 
pentru drum: pâine, slănină friptă, jumări; gustăm ceva, căci ni-
meni nu ne întreabă dacă ni-e foame, dacă am mâncat ceva 
astăzi. 

Rând pe rând sosesc şi celelalte maşini, una cu 
întârziere de vreo 3 ore, fiindcă au luat un drum greşit. 

Înainte de despărţire, îi exprimăm şefului caravanei unele 
deziderate, pe care el promite să le rezolve la Minister şi pe 
mâine, la orele 10, vom avea totul pus la punct. Atâta l-am văzut! 

Căutăm să ne aşezăm. Într-o cameră care avea 6x7 m şi 
înălţimea de 3,50 m, deci în total 150 mc, aşezăm 21 de paturi, 

                                                 
1 P.P.S.S., o formă de plural de la P.S. (Prea Sfinţia Sa)  
2 La Căldăruşani au fost aduşi: episcopul Vasile Aftenie – protopop greco-
catolic al oraşului Bucureşti, episcopul de Lugoj – Ioan Bălan, 
administratorul apostolic al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş – Ioan 
Suciu, episcopul de Oradea – Valeriu Traian Frenţiu, episcopul de Cluj-
Gherla – Iuliu Hossu, episcopul de Maramureş – Alexandru Rusu. 
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după ce cei doi episcopi de aici s-au mutat în altă cameră, ei 
aşezându-se astfel: I.P.S. Frenţiu, P.S. Hossu şi Rusu într-o 
cameră, P.S. Bălan, Suciu şi Aftene în alta. Dar iată că nu se 
ajung saltelele; pe câteva paturi s-au pus paiele aşa pe scânduri, 
încât dimineaţa trebuia mult măturat sub ele. Repede se fac 
ceva reparaţii la sobă ca să se poată încălzi.    

Stareţul Ipolit Ciubotar se arată binevoitor, vom vedea 
cum s-a schimbat situaţia mai târziu. El ne spune: n-am nici o 
dispoziţie pentru întreţinerea dvs., mâine mă duc la Patriarhie. Şi 
până atunci nu vă lăsăm părăsiţi. Şi ne-a trimis imediat un car de 
lemne de la mănăstire, de seară ne-a dat mămăligă cu brânză şi 
câte o plăcintă, spunând că aceasta s-a gătit fiind prinderea 
postului, dar călugării au renunţat la ea în favoarea noastră! 

 
Cum au petrecut Episcopii la Dragoslavele? 
 
Grăbim să ne spunem poveştile.  
Ascultăm, noi preoţii, cu mare interes, ce ne spun 

P.P.S.S. Lor despre petrecerea la Dragoslavele. 
Au fost duşi acolo după ce fuseseră ţinuţi 2-3 zile la 

Interne. Pe P.S. Bălan l-au dus mai pe urmă, probabil voiau să-l 
ducă şi pe el la Culte, pentru a fi ispitit – cum l-au dus pe P.S. 
Hossu, aşa scos din celulă, cu ghetele fără şireturi – dar au 
renunţat la asta. Pe regretatul Aftene îl ispitise ministrul mai de 
multe ori, punându-i în vedere să se gândească bine ce face şi 
să o facă repede; la care P.S. Sa a răspuns: negativ şi definitiv! 
Cu ceilalţi nici n-au mai încercat. 

La Dragoslevele erau păziţi, ca la orice lagăr, de un pluton 
de soldaţi. Noi ne miram că la Neamţu, la 25 de preoţi erau aproape 
40 de păzitori; aici la 6 persoane erau atâţia. Cu nimeni nu puteam 
avea contact. Totuşi, o doamnă de la Bucureşti, fiică sufletească a 
P.S. Suciu, a putut lua contactul cu el; din acest motiv comandantul 
a fost arestat. 
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La început, primeam colete de acasă, prin Patriarhie, 
cenzurate de comandant. Mai târziu, Patriarhul1 a denegat2 
acest serviciu.  

Aveam masă bună, cu două feluri la amiază şi seara, 
aveam un călugăr bucătar. Cu timpul bugetul s-a redus, 
insuficienţele au devenit tot mai simţite. Raţia de combustibil 
fiind foarte mică îşi adunau ei crengi-găteje ce găseau prin 
curte, le rupeau la genunchi şi aşa făceau foc. Femeile din 
Oastea Domnului, în sat, au făcut în favoarea lor o colectă de 
zece mii de lei.  

În vreo două rânduri i-a vizitat Patriarhul, o dată cu 
Teoctist3, ca acesta să le raporteze isprava ce a făcut cu preoţii 
la mănăstirea Neamţ. Patriarhul s-a arătat foarte binevoitor; a 
dat o masă, comandând un curcan la preotul din sat. Mânca şi 
I.P.S. Sa cu poftă spunând: „Acum nu mă vede doctorul!” 
Chestiunea de bază, care-i interesa, nu o prea atingeau direct, 
decât prin tangentă4. 

– Prea-Sfinţiile Voastre să nu credeţi că va fi război. 
Război nu va fi. Şi dacă va fi, rezultatul va fi cu totul altul 
decât cel la care vă gândiţi.  
Prin aceasta, I.P.S. Sa a dezminţit ceea ce spusese Protopopul 
Belaşcu P.S.-ului Aftene, că i-ar fi spus lui: „Măi, dacă vin 
americanii, ne facem toţi catolici, dar acum trebuie să mergem 
cu aceştia!” 

Odată, plimbându-se cu P.S. Bălan, îi spune:  
– Preasfinţia Ta pentru ce nu ai putut trece?  
– Asta e o chestiune de conştiinţă, fu răspunsul 

moderat.  

                                                 
1 Iustinian Marina 
2 interzis  
3 Teoctist Arăpaşu (1915 -2007), viitor patriarh al României din anul 1986. 
La data consemnării, vicar al Arhiepiscopiei Iaşului. 
4 tangenţial  
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– Pe mine mă va judeca Dumnezeu ca Episcop şi pe 
I.P.S. Ta la fel. 

Patriarhul nu a mai zis nimica. Un ofiţer, trecând pe 
lângă ei, îi zice:  

– Î.P.S. Ta ai şi calitatea şi ştiinţa necesară ca să-l 
converteşti pe P.S. Sa. 

– E o chestiune de conştiinţă, îi răspunde Patriarhul.  
S-a încercat şi cu asprimea. În presupunerea că dârzenia 

cunoscută a P.P.S.S. Lor Rusu şi Suciu ar putea fi muiată, ei au 
fost izolaţi câtăva vreme, la parter. 

Cu amabilitatea iniţială, Patriarhul a acceptat să trans-
mită Ministerului de Culte un memoriu al episcopilor noştri. 
Tot lui i s-a arătat că starea sanitară a I.P.S. Frenţiu reclamă in-
ternare la spital. A promis că se va face şi că-l va duce cu ma-
şina proprie la Bucureşti. Dar măsura luată de Minister a fost 
alta: I.P.S.Sa a fost transportat în cabina unui camion, la Rucăr, 
într-un spital rural, cu o singură cameră. Acolo a petrecut 4 
săptămâni, cu mai mulţi bolnavi,  şi tot timpul cu jandarmul 
lângă el.  

În cele din urmă, li s-a făcut Episcopilor noştri propu-
nerea să-şi ceară fiecare aşezarea la cutare mănăstire (aprobată 
de Minister), acolo va petrece liber, primind pensia, avâd apar-
tamentul său, putând să primească vizite etc. Episcopii au făcut 
cererile cu totul în alt sens. Ele au fost refuzate de Patriarh şi cu 
asta relaţiile s-au rupt! 

S-a hotărât crearea lagărului unic, la Căldăruşani, unde 
au fost aduşi şi preoţii. 

 
Viaţa la Căldăruşani 
 
La început ne simţeam foarte bine. Faptul de a fi 

împreună cu Episcopii era un motiv de bucurie pentru noi şi, 
cum am observat, şi pentru Î.P.P.S.S. Lor era o plăcere să nu 
mai fie singuri. Apoi aici eram mai în largul nostru, nu izolaţi 
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la etaj, de unde timp de patru luni numai cei ce aduceau lemne 
şi apă au mai coborât; aici eram la parter, cu curtea largă, în 
care ne făceam plimbarea, la început 2, apoi 3 ore la zi, pe 
urmă toată ziua. Era şi aici un soldat între noi, pe coridor, apoi 
a fost mutat la uşa de intrare; pe urmă acest post a fost 
desfiinţat ca să nu mai vorbim cu soldatul. 

Stareţul, foarte amabil, ne-a făcut posibilă trimiterea de 
scrisori la ai noştri şi primirea de scrisori şi de colete, cu 
provizii şi cu lucrurile ce ne mai lipseau. 

Nu mai puţin amabil s-a arătat comandantul, care încă 
ne-a deobligat cu multe acte de favoare, lucru pentru care am 
auzit că a fost arestat şi el. La ancheta făcută Î.P.S.-ului Rusu la 
Interne – cum vom vedea mai târziu – s-a văzut că Ministerul 
ştie tot, chiar şi aceea că i-am făcut comandantului cadou un 
radio cu 12.000 lei, din care episcopii au dat 7.000, iar preoţii 
5.000. A fost arestat şi dl. V. Gherman, care – rugat de 
cunoscuţii de la Oradea, unde fusese el mai demult ca medic – 
mijlocea corespondenţa între noi. El ne-a şi vizitat odată, 
împreună cu părintele Tufescu, nepotul P.S. Bălan, şi au intrat 
în lagăr ca inspectori din Minister. Chiar de la început ne-a 
adus stareţul un vizitator, care ne-a luat corespondenţa şi a 
expediat-o de la Bucureşti. O doamnă de la Bucureşti a putut 
vorbi cu P.S. Aftene pentru că a fost dus la camera de lângă 
corpul de gardă, unde ea îl aştepta în calitate de doctoriţă. De 
mai multe ori ne-a vizitat „Sobarul”, aducându-ne câte ceva. 

Aceste vizite şi acte de indisciplină au fost descoperite 
de Minister, dar neavând nimic subversiv, noi nu am fost 
anchetaţi. Dacă ne-ar fi anchetat, am fi putut spune: „Cum îşi 
închipuie Ministerul că putem exista fără să primim ceva 
dinafară?” Nu vorbim de rufăria şi îmbrăcămintea necesară: dar 
mănăstirea nu ne-a pus la dispoziţie nici cele mai elementare 
lucruri. Puteam fi cu un singur lighean la 25 de inşi? Puteam fi 
fără săpun, fără cremă de dinţi şi de ghete, fără perii ş.a.? De 
unde la mănăstirea Neamţ ni se spăla rufăria şi ni se dădea 
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puţin săpun, aici Stareţul a denegat1 toate. I s-a făcut un buget 
de 60 de lei pe zi de persoană (14 lei de la Interne, 16 de la 
Culte, 30 de la Patriarhie), din acesta n-a voit să plătească decât 
alimentele şi combustibilul, în plus a pus în contul nostru şi 
alocaţia pentru două persoane de la mănăstire: bucătăreasa şi 
încă un călugăr, care nu ştiu ce ne făcea. Pentru spălat plăteam 
de la noi bucătăresei, o bătrână călugăriţă basarabeană; pe 
călugărul îl cinsteam regulat când ne făcea câte un serviciu  (el 
ne aducea la gard, pe întuneric şi după ce s-a schimbat 
comandantul, coletele venite de la Bucureşti, cu mari întârzieri, 
de multe ori aduse tot de el). 

Cu 60 de lei la zi ni se putea face o masă destul de 
bună, mai ales că aveam şi cartele. Dar aici am avut ocaziunea 
de a vedea cum ne exploatează stareţul. Ne socotea alimentele 
date de mănăstire mai scump decât erau în realitate. De ex. 
ultimul – al patrulea – comandant ne-a comunicat, că la socoţi 
erau puşi cartofii de la mănăstire cu 30 lei, pe când el a găsit la 
liber cu 16 lei; că a calculat zilnic 1 kg grăsime, pe când în 
realitate nu se consuma nici 1/2 kg.  

La început ni se gătea la bucătăria călugărilor, dar asta 
n-a durat decât câteva zile. Spunea Stareţul că s-a reclamat: 
cum de nouă, unor reacţionari, ne gătesc mai bine decât lor, 
care muncesc şi-i ocrotea sindicatul ?! Aşa am trecut la 
bucătăria stareţei, la maica Iradia. O echipă dintre preoţii noştri 
ajuta, tăia lemne, aducea apă. (Fireşte că şi pentru încălzitul 
camerelor noastre, noi tăiam lemnele). Aşa era mai uşoară 
comunicaţia cu cei de afară. Când a venit doamna lui Iuliu 
Raţiu şi s-a închis în camera maicii, am luat şi eu o cratiţă şi 
făcându-mă că merg la bucătărie, am mers de am vorbit cu ea. 
De la poarta lagărului şi până la bucătărie preoţii mergeau – ori 
veneau – sub escortă. Al doilea comandant a desfiinţat escorta 
cu arma pe motivul că vizitatorii mănăstirii se scandalizează. 
Pe urmă s-a oprit orice ieşire din lagăr a preoţilor, încât şi 
                                                 
1 interzis  
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mâncarea trebuia s-o aducă călugării până la corpul de gardă, 
iar de acolo o aduceau soldaţii până la poartă. Dar de multe ori 
stătea mâncarea la corpul de gardă, o jumătate de oră, o oră, ori 
chiar două ore întregi, pe motivul că nu-i aici subofiţerul care o 
controlează. Noi priveam impacienţi1 şi neputincioşi, din curtea 
lagărului. Vedeam cum stă mâncarea jos pe pământ, chiar şi pe 
zăpadă; un câine dădea târcoale, îşi mai băga botul în ea, după 
ce s-a răcit, iar odată i-a rămas pecetea labei în mămăligă. 
Vedeam, cu multă amărăciune şi altceva: cum – din mâncările 
mai bune – îşi luau porţia cei de la corpul de gardă, 4-5 porţii 
erau ale lor! Ba, odată, la o prindere de post, am cerut maicii să 
ne facă plăcinte, având acolo făină şi brânză cumpărată de noi. 
Destul am aşteptat, până a putut da gata 30 de plăcinte groase; 
când colo, am primit 17; reclamăm la corpul de gardă şi ni se 
spune: „Ei le-au adus aşa cum li s-au predat şi li s-au predat 
nenumărate!” 

Era multă răutate şi la soldaţi! Dar aveam şi oamenii 
noştri între ei şi fireşte nu le rămâneam datori. Dintre 
comandanţi primul a fost foarte binevoitor, al doilea binevoitor, 
dar în cele din urmă strict legalist2; al treilea, care ne-a dat un 
nume fals (mai târziu i-am aflat adevăratul nume), ne servea cu 
cumpărături, dar ne pişca la bani unde putea! Am cumpărat 30 
kg brânză, care stăteau la bucătărie; când îi venea cheful, 
trimitea să-i aducă să mănâce din brânza noastră. Era un 
călugăr stupar de la care cumpăram miere. Ne-a cumpărat şi el 
odată şi ne-a adus un bidon, plătind noi costul a 63 kg de 
miere. La împărţire au lipsit 5 kg. L-am rugat să reclame; 
răspunsul de la călugăr a fost: „Eu în faţa soldaţilor am 
cântărit-o, mai mult nu ştiu ce s-a făcut cu ea!” 

Dar nu numai noi am simţit de ce-i capabil soldatul, mai 
ales jandarmul de modă veche, cu comandanţii în frunte! În două 
rânduri s-a furat vin din pivniţa mănăstirii, unde era un mare 

                                                 
1 nerăbdători  
2 rămânând în cadrul legii  
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depozit. Întâia oară s-a făcut o anchetă, a venit Securitatea; în cele 
din urmă găsindu-se vinovaţii şi pentru a nu se compromite in-
stituţia, afacerea a fost muşamalizată, spunându-se că nu s-a furat 
nimic, ci a fost numai o greşeală de calcul. Totuşi, ca pe viitor să 
nu se întâmple aşa o „greşeală de calcul”, s-a pus o lampă deasu-
pra intrării la pivniţă. Aşa au putut ai noştri observa, într-o noapte, 
cum soldaţii au operat iarăşi la pivniţă. Deşi postul care păzea 
intrarea în lagăr era aici. Unde pui că acest post n-a fost în stare să 
împiedice ca să intre hoţii în curtea lagărului şi să rupă creanga 
cea mai încărcată a unui cais, pe care noi îl îngrijeam; soldaţii le-
au mâncat, încă necoapte, şi nişte prune ce mai erau în curte. 

Comandantul abuziv, pe care noi îl numeam Michiduţă, 
a fost în stare de câteva ori să ne mănânce banii pentru lapte. 
Anume, pentru micul dejun mănăstirea nu a voit să ne dea 
nimic. Cu mare greutate am obţinut să ne fiarbă un ceai, din 
ceva frunze; mai târziu am cumpărat de la un călugăr un 
samovar mare, în care ne fierbeam noi ceaiul. Dar primeam şi 
lapte de la un lăptar din sat; la sfârşitul săptămânii predam 
banii unui subofiţer. În câteva rânduri, stareţul ne-a cerut banii 
pentru lapte, noi am luat la răspundere pe subofiţer, ăsta spunea 
că i-a dat domnului comandant. „A, da, s-a aranjat!” spunea 
stareţul şi aranjat era: îl punea în contul nostru! 

Michiduţă nici nu făcea un secret din aceea că jandarmii 
fură. Ne-a povestit el cum au ars patul unui călugăr şi cum au 
furat strugurii din via altui călugăr.  „Eu”, ne spunea el, „le-am 
aprobat să meargă cu trei raniţe, dar ei au mers cu opt; operaţia a 
mers uşor, fiindcă, observând călugărul mişcarea şi vrând să-i 
descopere pe hoţi, ei i-au strigat să nu se apropie că vor trage!” 

Mai dureros era tembelismul cu care stareţul se îngrija de 
aprovizionarea noastră! De  multe ori s-au pierdut raţiile de făină, 
de zahăr şi de untdelemn din cauză că nu le-a scos la timp!  

Într-o lună, numai o dată am primit pâine, încolo tot 
mămăligă, din făină plătită scump la mănăstire! Într-o vreme 
nu era, zi de zi, altă ciorbă decât de fasole. Nu arareori pri-
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meam seara cartofi fierţi cu mămăligă. Odată echipa noastră i-a 
refuzat la poartă. Norocul era cu comandanţii, care şi ei vedeau 
ce prost suntem noi întreţinuţi faţă de soldaţi, deşi cu alocaţia 
bugetară mai mare, ne făceam cumpărături. Mergeau unul ori 
doi soldaţi la Bucureşti, ne aduceau zahăr şi marmeladă; din sat 
ni se cumpărau ouă, brânză, iar în vreo două rânduri ni s-a adus 
şi câte un porc tăiat. Aici trebuie să-i fim recunoscători lui Mi-
chiduţă. Cu bani eram aprovizionaţi graţie stipendiilor sale, 
aduse de „Sobarul” de la Bucureşti.  

Cine era acesta? Un fost arhimandrit, acum tuns, ras, 
îmbrăcat în civil, care a luat asupra sa toate riscurile numai ca să 
ne servească. Prima oară, venind la stareţ, l-a întrebat: nu mă 
cunoşti? – Nu, a răspuns acesta. – Ţi-am fost profesor. Eu sunt ... 

Imediat l-a prezentat comandantului, acesta amabil cum 
era l-a adus în camera episcopilor „să repare sobele”. Aşa i-a ră-
mas numele „Sobarul”, deşi era abia în luna mai 1949, nu era se-
zonul sobelor. Mai mult nu a intrat la noi, ci la unul dintre călu-
gări. Numai el ştie prin câte peripeţii a trecut. Odată ne-a scris că, 
simţindu-se urmărit, a aruncat din tren toată corespondenţa; la 
gara proximă s-a dat jos şi s-a întors pe linie dar nu a mai găsit-o. 
Încă de la început, ne-a scris Dr. Gherman că l-a făcut să dispară 
pe câtva timp din Bucureşti; avea scrisori la el, pe care nici nu le-
am văzut.  

Ce s-a mai ales de el, în cele din urmă, nu am mai putut 
afla. Noi nu vom uita niciodată curajul şi abnegaţia cu care el 
se jertfea pentru noi.  

În vreo două rânduri a „vizitat mănăstirea” şi o soră de la 
fostul spital al Asumpţioniştilor din Bucureşti. Ea încă a suportat 
grele riscuri, în cele din urmă a şi fost descoperită, atât de stareţ 
care i-a făcut aspre reproşuri, cât şi de dl. Grünberg, despre care 
vom vorbi mai la vale. Nici despre ea nu am mai aflat nimic.  

Mănăstirea Căldăruşani avea un metoh1 la Bucureşti, 
str. S. Ştefan 10. După ridicarea doctorului Gherman aici ne 
                                                 
1 Metoh, o mănăstire mai mică subordonată unei mănăstiri mai mari. 
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veneau colete şi scrisori; de aici le ridica călugărul nostru de la 
Mănăstire. Odată a luat în primire maica bucătăreasă un stoc de 
scrisori, dar printr-un nenorocit de accident a pus mâna pe ele 
stareţul şi le-a distrus. Femeia aceasta, oricât de simplă altfel, 
necunoscând decât alfabetul chirilic, era foarte invenţioasă1. 
Odată, până se mai putea, vine la poarta lagărului şi strigă după 
părintele Tămăian, că nu ştie ce nu e bine la bucătărie, să vină 
să vadă. (Părintele Tămăian era oarecum şeful echipei de la 
bucătărie). A fost şi a găsit la maica pe o mătuşă a sa, care a 
mai venit şi altă dată aducând bunătăţi de la Oradea. Altă dată 
vine maica la poartă cu o cratiţă, în care era ceva fierbinte, de 
aceea o prindea cu hârtie, spunând celui ce a primit-o, să aibe 
grijă că-l arde. Între cratiţă şi hârtie erau scrisori. Mai 
interesant a fost, când odată vine maica, aducând într-un coş o 
cloşcă cu pui, ca să-i ţinem aici în curtea noastră. I-am şi ţinut 
până au crescut mari. Dar în coşul cu cloşca erau scrisori! 

Cu stareţul s-au răcit relaţiile, nu numai din cauza 
neglijenţelor arătate mai sus, ci din aceea a incorectitudinilor la 
conturile de gestiune. Conturile lunare le iscălea stareţul, călu-
gărul contabil, comandantul şi, ca reprezentant al nostru, părintele 
Berinde. De la un timp acesta a trebuit să denege semnătura. S-a 
dovedit stareţului că sunt poziţii greşite, dar în zadar. O dată i s-a 
arătat despre nu ştiu ce avans (mi se pare 10.000 lei) că a fost deja 
recaptivat; a sucit şi a pus altceva, tot fictiv, ca să iasă această 
sumă. Ne socotea lunar 5 m lemne la bucătărie şi tăiau lemnele, 
ştiind că nu se consumă decât 1 ½ m. La cumpărarea raţiei de 
combustibil ne-a socotit şi 1.500 kg cărbune, spunând că i s-a 
impus; dar noi cărbunele nu l-am văzut. Transportul lemnelor de 
la pădure, cu carele mănăstirii, costa mai mult decât preţul lor. 
Etc. Etc... Când a refuzat părintele Berinde semnarea socoţilor, 
stareţul ne-a trimis vorbă că vor fi bune şi aşa.  

Atitudinea nefavorabilă a stareţului era îndrumată, poate, 
şi de Patriarhie, căreia i s-a mai servit un nou motiv de supărare: 
                                                 
1 inventivă  
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episcopii au respins comunicarea făcută (a doua oară), prin ea, 
cum că sunt puşi în retragere, motivând episcopii noştri cu aceea 
că Patriarhia nu are căderea să le facă lor comunicări. Noi ne 
bucuram de simpatiile vizitatorilor, ale celorlalţi călugări – chiar 
neinteresaţi, cum vom vedea –, ale soldaţilor şi ale comandanţilor. 

Despre primul comandant, am arătat mai sus. Al doilea, 
devenit strict legalist din cauza unui incident sanitar pe care-l vom 
vedea mai la vale, ne asculta totuşi toate doleanţele, ne făcea 
cumpărături, iar pentru ce credea că nu poate face ne-a spus odată 
pe faţă: „Eu sunt în serviciul acestora, eu trebuie să ţin cu ei.” 

Al treilea şi al patrulea comandant, la fel. Mai veneau 
să se întreţină cu noi, dar nu ştiu dacă în afară de primul a mai 
venit careva să joace şah. Căutam să scoatem de la ei noutăţi cu 
ştiri pozitive, dar nu se putea. Michiduţă cel ciupitor a adus 
odată, ruptă bucăţi ca să o avem pentru trebuinţe, un număr din 
„Scânteia”, în care era un mare discurs al lui Vâşinski ţinut la 
O.N.U.; P.S. Rusu a reconstruit-o şi l-am citit integral. (Hârtie 
igienică aveam cumpărată prin el). 

Soldaţii încă ne mai şopteau câte ceva, mai ales când 
reveneau din concediu; astfel am avut trista satisfacţie de a auzi 
că faimosul şef al Securităţii, Cosma, de la Lupeni, a fost 
condamnat la 16 ani. Ne mai aduceau soldaţii, pe furiş, şi câte 
o gazetă („Scânteia”, dar mai mult „Gazeta Jandarmeriei”) şi 
mai erau şi ambulajele colectelor pe care le savuram. 

Câtăva vreme ne-a ţinut cu ştiri de la radio un călugăr 
„Castofil”. Odată, cum se plimba prin curte, latura mai puţin 
controlată a lagărului, unul dintre ai noştri vede că a căzut ceva în 
iarbă. Caută – foarte precaut – şi găseşte un cartof. Era legat cu aţă, 
cu o bucată care astupa o scobitură, în aceasta era ascunsă o scri-
soare. Sistemul acesta, pentru care simţeam atâta recunoştinţă necu-
noscutului călugăr, a durat câtăva vreme până când o dată ne comu-
nică: război nu va fi, totul e numai lăudăroşenie şi dintr-o parte şi 
din alta. (La drept vorbind, noi nici nu doream război, ci aranjament 
paşnic prin O.N.U., de aceea rămâneam deziluzionaţi când auzeam 
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că s-a încheiat şedinţa la O.N.U.). A mai continuat să ne trimită ştiri 
celălalt călugăr al nostru, dar numai din auzite, aşa ne-a comunicat 
că în Anglia Churchill e stăpân după alegerile din 1950. 

Cum ne priveau pe noi călugării cei mai simpli se poate 
vedea şi din următorul incident: un călugăr bătrân, de 80 de ani, 
păştea boii mănăstirii. O dată, animalele s-au apropiat de gardul 
lagărului şi călugărul cu ele. Soldatul din post l-a îndrumat să 
plece şi să nu mai treacă pe aici. Călugărul i-a răspuns: „Pleacă tu, 
căci eu sunt aici acasă, iar tu n-ai ce căuta aici şi – arătând cu 
mâna spre noi – uită-te la aceştia, ei stau aici fără de nici o vorbă!” 

Cam acelaşi gând îl stăpânea şi pe un soldat cinstit, care 
– până era post la noi la uşă – a spus-o: „Cei de demult au făcut 
mănăstiri pentru închinarea lui Dumnezeu, iar acum ele sunt 
locuri de închisoare pentru slujitorii lui Dumnezeu!” 

Simpatia ce ne-o purtau călugării nu a putut totuşi să 
împiedice un mare rău: din răzbunare faţă de stareţ, cu care şi ei 
au ajuns în rele raporturi, l-au pândit că el a introdus pe „Sobarul” 
în lagăr; de aici a ajuns Ministerul să descopere firul tuturor 
actelor de legătură, arătate de mine mai sus. Se şi vorbea mult de 
dezrădăcinarea stareţului, în care scop ar fi venit o comisie în 
anchetă de la Patriarhie; comisia am văzut-o şi noi fiindcă a făcut 
o plimbare la lac şi, de lângă casa pescarului, P.S. Ciopron ne-a 
făcut cu mâna.   

Aşa ne salutau şi alţi vizitatori care veneau la mănăstire, 
chiar preoţi ortodocşi. Odată a venit, cu familia, doctorul Parhon, 
Preşedintele Prezidiului M.A.N., şi comandantul l-a întrebat dacă 
doreşte să ne vadă. Ar fi răspuns că nu, până nu ne facem 
ortodocşi. Aşa înţelegea el să apere Constituţia! Cucoanele însă, 
făcând o plimbare până la poarta lagărului, ar fi intrat înăuntru, iar 
soldatul din post, un secui de la Odorhei, le-a spus: „Aici nu puteţi 
merge!” M. Sadoveanu a pescuit şi el odată pe lac şi i-am făcut 
semn cu pălăria, fiindcă îl cunoşteam; a răspuns la fel, dar alt 
interes nu a arătat, a spus numai: „Se vede că aici sunt persoane 
care mă cunosc!” 
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Altă dată s-au apropiat din dosul mănăstirii două figuri, un 
bărbat voinic şi unul mai tânăr, ambii îmbrăcaţi în civil; cel mai 
bătrân avea ochelari. S-au oprit pe loc, ne-au privit cum eram prin 
curte. Avansând spre colţul mănăstirii, ca, trecând pe aici, să ne 
vadă mai multă vreme, soldatul i-a trimis înapoi. După aceea ne-a 
spus P.S. Hossu, care şi el era în curte: „A fost Petrică de la 
Bucureşti!” 

Multă simpatie ne-a arătat medicul de circumscripţie, 
doctorul Dumitrache. Curând după aşezarea noastră acolo, el, 
făcându-şi vizita reglementară la mănăstire, a fost adus la noi. 
Bucuroşi că vedem un medic, i-am spus care ce am avut de 
spus, el ne-a dat explicaţii, reţete, ne-a trimis ce avea la el 
acasă. A mai venit în câteva rânduri, până ce nu s-a schimbat 
comandantul. Venind cel strict legalist, acela nu i-a mai permis 
să ne viziteze. Tot ce a putut face a fost să ne trimită recolta 
unui vişin să gustăm şi noi. Iar, la ultima vizită, i-a şoptit unuia 
dintre noi, arătând spre acest comandant: „Canalie”. 

De fapt, regula ce i s-a comunicat de la Bucureşti 
comandantului era ca niciun medic sau medicament să nu poată 
intra în lagăr fără aprobarea Ministerului. Iar Ministerul era la 
Bucureşti şi nu s-a îngrijit să avem o infirmerie ori cel puţin un 
agent sanitar care să ne viziteze. De am fi avut cel puţin un 
administrator sau un comandant al lagărului, trimis de Se-
curitate, cum aveam la Neamţ. Rămaşi numai cu comandantul 
plutonului, acesta ne spunea că, mergând la Minister şi arătând 
ce slab suntem aprovizionaţi, i s-a spus: „Ce te priveşte? Tu 
vezi-ţi de treabă, păzeşte lagărul, de rest n-ai să te interesezi! 
Ce, pentru aceea i-am adus acolo ca să-i punem la îngrăşat?!” 

Întâmplarea, a cărei povestire urmează, e caracteristică 
pentru situaţie. Părintele Vida1, mereu suferind, ajunsese odată 
rău de tot. I s-a ţinut lumânarea. Comandantul a telefonat la 

                                                 
1 Ludovic Vida (1885 – 1968), prefect de studii în cadrul Seminarului 
greco-catolic din Oradea, protopop în Carei, canonic capitular în Dieceza 
Maramureşului. Arestat în 1948, a fost eliberat în 1964.  
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Bucureşti, arătând că e nevoie de a fi internat la spital. A doua 
zi, pe la orele 10, tocmai ieşeam din capelă, când îmi spune 
Î.P.S. Frenţiu: „Îl duc pe Vida la spital.” A venit o motocicletă 
cu ataş, dar a mers comandantul la telefon să ceară o maşină. 
M-am bucurat şi eu. Părintele Vida şi-a pregătit totul pentru 
plecare. Pe la orele 14 vine comandantul şi ne transmite ce i s-a 
spus: „Credeţi că aşa uşor se găseşte o maşină? Să vină 
bolnavul cu motocicleta.” Şi a plecat părintele cu un soldat şi 
cu soldatul şofer. Cei din cameră s-au grăbit să pună mâna pe 
ce aveau nevoie din patul lui: unul a luat perinuţa, altul pătura, 
alţii salteaua sau cearşaful. Anumite rezerve de alimente le 
împărţise părintele Vida. Seara, după stingere, dar încă înainte 
de a adormi, auzim o maşină claxonând şi un far puternic şi-a 
aruncat lumina de la poartă până la camera noastră. Odată 
strigă unul dintre noi: „Uite-l pe părintele Vida!” Venea cu 
bagajul în mână, aşa cum a plecat! Ascultăm curioşi ce ne 
povesteşte: „Am fost dus până la marginea Bucureştilor, acolo 
m-au depus la un dispensar militar. Am stat vreo 2 ore, până ce 
s-a telefonat în dreapta şi în stânga, mi-au dat şi ceva de 
gustare; au venit nişte ofiţeri, s-au tot sfătuit, au telefonat, pe 
urmă m-au pus în maşină şi m-au adus înapoi.”  

Toţi am regretat, dar mai mult aceia care au trebuit să 
reconstruiască patul părintelui Vida. A doua zi, până eram noi 
la Liturghie, părintele Vida a fost vizitat de doi medici militari, 
un maior şi un colonel, veniţi de la Bucureşti, care, foarte 
amabili, i-au dat instrucţiuni şi reţete foarte bune. A urmat o 
anchetă, după care comandantul nostru se arăta foarte necăjit, 
spunând că el s-a pus rău cu mai marii lui, că va suferi în 
cariera lui. (Dar n-a suferit. Era al doilea comandant, acela 
foarte legalist, care, şi după ce a plecat de la noi, mai venea în 
câte-o inspecţie la pluton). 

Ce se întâmplase? În acelaşi timp cu părintele Vida era 
şi un soldat bolnav. Şoferul care a venit cu motocicleta, a spus: 
„Am venit să duc bolnavul.” Comandantul i l-a dat pe părintele 
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Vida, pe când în realitate niciun arestat nu putea părăsi lagărul, 
ba nici acei medici militari nu ar fi avut voie să intre. Dar, dacă 
l-au văzut pe arestat, nu a mai fost trimis alt medic. 

Ceva mai târziu ne-au vizitat doi medici de la Interne, 
unul mai bătrân, căruia îi ziceau colonel, altul mai tânăr. După 
ce au stat de vorbă cu noi în dormitor, cel mai bătrân s-a dus cu 
comandantul, cel mai tânăr a trecut în sala meselor, unde urma 
să-l consulte fiecare dintre noi, individual. Primul a mers păr. 
Tămăian. – A, păr. Tămăian! Da, vă cunosc! – Şi a început să 
se destăinuie: „Eu sunt evreu, mă numesc Dr. Grünberg. L-am 
îngrijit la Interne pe P.S. Suciu, care a trecut printr-o boală 
grea, dar l-am salvat cu streptomicină, pe care cu mare greutate 
am primit-o de la Ministerul Sănătăţii. Eu sunt jumătate creştin, 
dar trecerea nu am făcut-o încă; vă închipuiţi că dacă aş face-o, 
aş ajunge ca dvs. Dar vă rog, dacă aveţi ceva de trimis, scrisori, 
ştiri, bucuros le duc, vă stau la dispoziţie cu tot ce pot...” 
Părintele Tămăian i-a răspuns că nu are nimic de trimis. – Tot 
aşa a căutat să ispitească pe părintele Vultur şi pe alţii, dar – 
puşi în gardă de părintele Tămăian – toţi i-au răspuns cu 
indiferenţă.  

Aceşti doi medici au mai venit o dată la noi. Întâmplare şi 
mai curioasă! După ce au stat de vorbă cu noi în dormitor şi şi-au 
făcut însemnări, colonelul s-a retras, iar Grünberg cu un ofiţer, 
venit cu ei, au trecut în camera P.P.S.S. Lor Hossu şi Rusu, 
chipurile să se intereseze de ploşniţe. Cum stăteau de vorbă, 
Grünberg începe să-l pipăie pe Hossu spunând: „Ce curioasă 
îmbrăcăminte (reverenda)!” Nu ştiu ce o fi răspuns P.S. Sa, dar s-
a trezit cu ofiţerul zicând: „Mă rog, când v-a atins dl. Doctor, aţi 
pălit... datoria mea este să fac o percheziţie.” Şi a început o 
percheziţie minuţioasă a ambilor Preasfinţiţi, la îmbrăcămintea de 
pe corp, apoi la efecte, paturi, în sobă, la coş, în tot locul posibil. 
În cursul acestei operaţii serioase deschide uşa P.S. Bălan şi, 
văzând cum se caută la tivitura1 reverenzii, spune: „Şi după ouă 
                                                 
1 tivul  
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căutaţi...”. Percheziţia s-a căutat fără niciun rezultat. Între timp, 
Grünberg, care ieşise de la început, a îmbiat pe părintele Tămăian 
cu un Osservator Romano (de unde l-o fi avut? Nu se ştie căci 
adresa era ruptă), dar acesta l-a refuzat; totuşi pe neobservate l-a 
ascuns sub un lighean, pe coridor. Repede a fost distrus ca nu 
cumva la o altă percheziţie să servească drept corp delict. 

Iată cum doctorii trimişi de la Interne urmăreau scopuri 
poliţieneşti. Nici nu veneau când erau reclamaţii, cum a fost cazul 
cu I.P.S. Frenţiu, care a amuţit în capelă şi a căzut la pământ; a 
fost dus pe braţe şi aşezat în pat. S-a anunţat Ministerul, dar 
nimeni nu a venit, nici altfel nu s-au interesat de el. 

(Comunicând doctorului Gherman al nostru cele despre 
Grünberg, a răspuns: „Dr. Grünberg încă nu e verificat”. Dar a 
fost verificat el, doctorul Gherman!). 

Har Domnului că, în afară de cazurile arătate mai sus, 
nu am avut alte cazuri grave. Ce s-ar fi ales de acela la care ar 
fi survenit necesitatea unei operaţii chirurgicale urgente, cum a 
fost mai târziu cazul părintele N. Lupu la Călăraşi? Ar fi fost 
sortit pieirii!  

La percheziţii ne tot aşteptam noi, dar altele nu au venit. 
Odată ni s-a spus de către un soldat că s-a anunţat sosirea unor 
domni de la Bucureşti şi nu se ştie dacă vin pentru ei – soldaţii – 
ori pentru noi. Repede am căutat să ascundem tot ce trebuia: 
scrisori, cărţi, alimentele le aveam într-o cămară spaţioasă şi am fi 
spus că le-am adus cu noi  (nu era permis să se ştie că facem 
cumpărături), numai cu prăjiturile, fructele, ouăle ar fi fost mai 
greu. Acest inconvenient s-a văzut când au găsit la P.S. Hossu o 
cutie de prăjituri; a trebuit să dea nu ştiu ce explicaţii, chiar şi 
ulterior. (De aceea, lucrurile de natura aceasta le consumam în 
colectiv, cât ce le primeam). Domnii aceia nu au venit la noi. 
Plecând ei, am scos iarăşi ce aveam în ascunzişuri. Părintele Rusu 
s-a suit în pod şi a adus cărţile, scrisorile ascunse între grinzi şi 
cărămizi. Dar iată că P.S. Sa nu găseşte o scrisoare, importantă. 
Caută, se frământă, ştie cu siguranţă că a dat-o părintele Rusu să o 
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pună în pod; acesta ştie cu siguranţă că totul a fost coborât din 
pod. După un ceas de enervare, I.P.S. Frenţiu spune zâmbind: 
promite ceva la Sf. Antonie şi vei vedea că se găseşte. – Ce să 
promit? – Promite 2.000 lei. – Nu l-a mai contrazis P.S. Iuliu, deşi 
părea cam sceptic, dar cauza merita atâta jertfă. Păr. Rusu s-a suit 
din nou în pod, a mai căutat prin ascunzişuri şi a găsit scrisoarea!  

– Acum dă cei 2.000 de lei! 
– Cui să-i dau? – După scurte combinaţii, s-a găsit că 

mai avizat ar fi părintele Vezoc, fiindcă el ce putea mai trimitea 
şi acasă. I-au prins bine cei 2.000 de lei. 

 
Vremea trecea repede, cu toate că de la început eram în 

aşteptare încordată, cum vom vedea mai la vale.  
Scularea nu se făcea la sunetul clopotului (s-ar putea 

zice al gongului, pentru că era un clopot fixat la perete, ce nu 
se trăgea, ci se bătea cu limba trasă de o sârmă). 

Episcopii se sculau la 5 fără 10 minute. Noi preoţii ne 
sculam pe la 5.30 – 5.40. Vara ne puteam uita la ceas, dar toamna 
şi iarna pe întuneric nu. Am rugat pe P.S. Bălan, când iese el în 
curte (I.P.S. Sa, iarna-vara, pe vânt şi pe ger, după ce s-a îmbrăcat, 
ieşea în curte şi, plimbându-se aproape un ceas, îşi făcea 
rugăciunile şi meditaţia), să strige la uşa noastră, a dormitorului, 
cât e ora (ne despărţisem cu paturile, cât ce s-a desprimăvărat: 
tineretul cu 11 paturi a trecut în altă cameră). Aşa se auzea în 
fiecare dimineaţă, pe întuneric (în coridor ardea electrica): „Bună 
dimineaţa! 6 fără 21” ori „6 fără 19” ş.a.m.d. Asta o auzeam şi cei 
din celălalt dormitor. Pentru spălat am primit lighene de la 
Bucureşti, aveam patru plus cel de la Arhierei. 

La orele 6.30 se făcea prima Liturghie de către P.P.S.S. 
Lor Hossu, Rusu, Bălan şi Suciu, asistaţi de echipa preoţilor, care, 
după aceea făcea curăţirea camerelor, rămânând Episcopii litur-
ghisiţi şi la a doua Liturghie. Aceasta se făcea la 7.15 de către 
I.P.S. Frenţiu, P.S. Aftene şi noi preoţii. Odăjdii nu erau decât un 
sacou şi 3 patrafire; restul servea fără nimica. Cărţi liturgice ne-a 
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pus la dispoziţie mănăstirea, dar numai câte un exemplar, mai 
erau vreo două Liturghiere din cartea părintele Gârleanu. Încolo: 
un preot zicea ecteniile, altul citea rugăciunile cu voce tare, altul 
dădea răspunsurile, ceilalţi spuneau rugăciunile în secret, cum se 
citeau. 

Uitai să spun că sub durata primei Liturghii ne adunam 
în sala meselor şi făceam utrenia. La început făceam toate 
laudele dumnezeieşti în comun, dar „poporul” a hotărât ca, în 
afară de utrenie şi vecernie, toate să se facă particular. Aşa, 
după dejun, fiecare era liber la programul său, până la masă, 
care era – după cum uşor se înţelege din cele arătate mai sus – 
cum dădea bunul Dumnezeu, între orele 12-14 ori chiar şi mai 
târziu. Atât la amiază, cât şi seara, masa era o singură ciorbă, la 
care mai puteai consuma din ale tale, dacă aveai. După masă 
iarăşi program liber – cu puţină odihnă, fireşte – până la orele 
17, când se făcea vecernia în capelă. La aceasta asistau şi 
episcopii, afară de P.S. Rusu. Cina era  pe la 19, la 20.15 
rugăciunile de seară şi pe la 20.45 culcarea. 

Programul religios era completat zilnic cu adoraţie 
începând cu sfârşitul liturghiei a doua până după rugăciunile de 
seară. O făceau pe rând, câte o jumătate de oră la timpul ales de 
respectivul episcop ori preot. Se mai făcea în comun, rozar în 
lunile mai şi Octombrie, paraclis în postul Sfintei Marii; la fel, 
anumite novene. În săptămâna mare, de luni până joi dimineaţa, 
făceam exerciţii spirituale, meditate primul an de P.S. Suciu, în al 
doilea an de părintele Chinezu, începând cu joi seara până la 
Înviere era adoraţie perpetuă ziua – noaptea şi se făceau toate 
slujbele zilei. Învierea era de la orele 12 noaptea, urmată de 
Liturghia poporului, iar dimineaţa la orele 9 era Liturghie 
pontificală. Tot aşa la Crăciun şi la Anul Nou. În seara de Crăciun 
1949 am petrecut timpul foarte plăcut; s-a colindat, s-a aranjat o 
tombolă – fiecare din noi a dat câte ceva, iar P.S. Rusu, cu aju-
torul a doi preoţi, a aranjat-o, punându-ne în uimire cu abilitatea 
P.S. Sale în această materie. La Anul Nou am făcut adoraţie 
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înainte de Miezul nopţii, apoi Liturghia. La aceste Liturghii 
pontificale era şi predică rostită de câte un Arhiereu. 

La prima Liturghie arhierească – Paştile 1949 – a asistat 
şi un părinte, reprezentant al mănăstirii. La început aşa spunea 
stareţul că ar fi bine să fim şi noi reprezentaţi la Liturghiile lor, 
ei la ale noastre; ei să ne ia pe noi în dipticele lor (pomeniri), 
noi pe ei în ale noastre! Din toate acestea nu s-a mai ales nimi-
ca. Noroc că a doua zi după sosirea noastră acolo, comandantul 
– motivând cu aceea că nu se ştie ce ordine mai vin – ne-a dus 
de am vizitat mănăstirea, cu frumoasa ei biserică din mijlocul 
curţii, cu bisericuţa de alături, unde se fac zilnic serviciile divi-
ne şi cu casele – stareţia etc. – din jurul ei. 

Mănăstirea aceasta a fost mare proprietară de pământ, 
păduri şi vii – cu clădire ce aduce cu mănăstirile din Apus: cetate 
mănăstirească, închisă, în formă de pătrat, cu un etaj, cu poartă 
impunătoare. Dar pe când am ajuns noi să o vedem, mare parte 
era ruină. La Crăciunul anului 1945, un foc puternic, care a durat 
3 zile, a mistuit părţi din ea, rămânând numai partea dindărăt cu 
bucătăria, sala meselor şi anexele lor; restul erau ziduri goale, 
doar refacerea acoperişului era în curs. Se spune că s-a întâmplat 
să fie zăpada atât de mare că n-au putut pătrunde pompierii de la 
Bucureşti şi de la Ploieşti. Biserica din curte a fost reparată şi pic-
tată din nou. Ni s-au arătat lucruri frumoase din ea. În afară de ce-
tatea mănăstirească sunt stareţia cu birourile ei, cu câteva aparta-
mente de locuit, cu bucătăria ei şi cu dependinţe. Birourile sta-
reţiei le-a ocupat acum biroul de jandarmi. Mai este aici şi o bi-
sericuţă, înconjurată de cimitirul călugărilor. Un călugăr bătrân, 
fost cândva şi stareţul mănăstirii, ne arăta crucea de marmură pe 
care şi-a ridicat-o, cu inscripţia necesară, numai anul decesului 
trebuie pus. Tot el ne vorbea cu oarecare dezgust de Damian Stă-
noiu, care a petrecut aici anii de călugărie, dar de care s-a arătat 
nevrednic. Mai târziu ni s-a şi trimis, de citit, monografia istorică 
a mănăstirii, scrisă de D. Stănoiu. Apartamentele stareţului şi ale 
epitropului–casier Pangrati erau destul de luxos aranjate. 
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Mai departe şi de cealaltă latură a cetăţii erau clădirile 
economice, apoi case de ale călugărilor, unele având înfăţişare 
de frumoase vile, cu grădină, cu vii, cu albine. Până acolo 
ajunsese viaţa comună a mănăstirilor ortodoxe, făcând pe mulţi 
să creadă că monahismul la ortodocşi nu cere votul sărăciei. 
Greşită concepţie! Doar la „rânduiala chipului mic” (voturile 
simple) se spune: „de sărăcie să nu te fereşti” (Molitfelnic, 
Bucureşti 1937, p.582), iar „la rânduiala chipului mare” (vo-
turile solemne): „găteşte-te dintru această vreme... spre sărăcia 
desăvârşită” (p.608) „... te făgăduieşti?...” (p.610). Chiar pentru 
aceea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa ţinută 
la 5 Octombrie 1950, cerea reintroducerea vieţii chinovitice la 
mănăstiri şi trecerea în proprietatea acestora a întregii averi 
particulare a monahilor şi monahiilor. 

Clădirea în care am fost aşezaţi noi, construcţie de dată 
mai recentă, servise în forma ei actuală de Seminar pentru 
cântăreţii bisericeşti. Aşezată pe planul înclinat spre lac, care 
înconjoară în semicerc teritoriul mănăstirii, clădirea e parter către 
stareţie şi cu etaj către lac. Noi nu am întrebuinţat decât parterul 
ridicat. Când a fost închis seminarul pentru cântăreţi nu ştiu, dar 
clădirea a fost degradată de-a binelea, mai ales în urma 
cutremurului din 1940. Poate s-au mai făcut după aceea ceva 
reparaţii, spărturile la acoperiş putând fi şi urmarea viscolelor de 
mai târziu; dar capela a fost complet neglijată: de pe jumătate de 
tavan tencuiala căzută, pereţii crăpaţi, pictura deteriorată, nici un 
fel de mobilă în ea. O catedră, cu cruce sculptată pe ea, pare că a 
fost în sala de cursuri, nu în strană. Era aruncată în subsol, de 
acolo a fost mutată într-una din dependinţele de care aveam 
nevoie. Alături era o construcţie de baie şi W.C., în roşu, cu 
acoperişul şi cu zidurile sparte de cutremur; aici a făcut părintele 
Rusu un aranjament cum s-a priceput mai bine. W.C.-ul era o 
şandrama lamentabilă, pe coastă mai jos; imediat preoţii noştri i-
au făcut nişte trepte în pământ, altfel accesul la ea ar fi cerut 
eforturi de echilibristică imposibile pentru cei mai bătrâni. Î.P.S.-
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ului Frenţiu îi prindea bine şi aşa bastonul elegant cu care am 
plecat eu de acasă, fiind chiar suferind; l-a şi folosit până ne-am 
mutat de acolo, la altă „mănăstire”, unde apoi i s-a pierdut urma. 

Părintele secretar mitropolitan Aurel Rusu, despre care am 
arătat în Memoriile de la mănăstirea Neamţ cum se pricepea la 
toate, a făcut şi aici lucruri frumoase. A pavat trotuarul în faţa 
casei, făcând şi rigoul pentru scurgerea apei, a repus în funcţiune 
pompa de la fântână, reparând-o de câte ori se strica. Altfel 
fântâna era veche, construcţie respectabilă, la fel cu alte două 
fântâni  ale mănăstirii, rămase cu roată. Afundă1 de vreo 10-12 m, 
avea pereţii zidiţi cu enorme blocuri de piatră, iar partea 
superioară era un cilindru tăiat într-o singură piatră: de unde şi 
cum s-a transportat atâta greutate ar putea s-o spună doar cei de 
atunci. Mai era rugat părintele Rusu să repare câte ceva şi pe la 
corpul de gardă: conducta electrică sau radioul. Alţi preoţi ai 
noştri (Deliman2, A. Raţiu3) au făcut în curte nişte cărări de 
promenadă, alţii au lucrat figuri de şah, mare meşter la tot felul de 
cioplituri dovedindu-se părintele Folea. 

Cum petreceam timpul liber? Citeam; am primit un stoc 
de cărţi de la prietenii din Bucureşti: romane ca „Quo Vadis”, 
„Ben Hur”, „Cămaşa lui Hristos”, cărţi ascetice şi filozofice. 
Preasfinţiţii aveau şi se îndeletniceau mai ales cu Sfânta Scriptură. 
Cu mult interes am citit toţi „Viaţa lui Isus” de Filion, „Grace 
d’Oraison” de Poulain, „Viaţa şi regulele părintelui Lalamant” 
ş.a., ş.a. În cele de filozofie socială ne-a făcut mare plăcere o 
lucrare de Jacques Maritain. Aveam ceva şi de Bougaud. De la un 
timp, o bună parte din stocul de cărţi a fost trimisă afară din lagăr 
ca să nu se găsească la noi; cele rămase le-am împărţit între noi. 
P.S. Bălan a cerut şi i s-a trimis o comandă făcută la Viena: 
excelentul comentar al Psalmilor de A. Kalt, din 1937. 

                                                 
1 Adâncă  
2 Ioan Deliman, paroh în Arad, arestat în timpul slujbei în anul 1948. 
3 Alexandru Raţiu, parohul Seminarului tinerimii române greco-catolice din 
Oradea, arestat în 1947 şi rearestat ulterior în 1948. 
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Cusutul şi repararea lenjeriei, a îmbrăcămintei, era o altă 
îndeletnicire la ordinea zilei. Aproape toţi aveau ace şi aţă, aduse 
de la cooperativa din sat. Din degradarea unor rufe (I.P.S. Frenţiu 
a sacrificat şi nişte pantaloni) făceau rost de petece. Chiar unii 
dintre Preasfinţiţi se pricepeau minunat la această ocupaţie. 
Repararea încălţămintei ne-o făcea, cu plată, un călugăr-pantofar. 
Ceva lenjerie am mai şi cumpărat, de la Bucureşti; tot de acolo 
ne-a trimis un mare protector de-al nostru, în vreo două rânduri, 
lenjerie (ciorapi, batiste, indispensabile, cămăşi) şi îmbrăcăminte 
(pantaloni, câteva paltoane de iarnă, ce au prins foarte bine celor 
lipsiţi), vestoane ş.a. 

Spălatul rufelor încă se mai făcea de către unii în lagăr, 
cu săpun de acasă ori cumpărat de la soldaţi. Apa se încălzea în 
subsol, unde părintele Rusu a înjghebat un mic cuptoraş de 
fiert. Aci făceam şi baie, încălzind apa în lighean şi spălându-
ne deasupra lui. Cu spălatul o mai făceam şi aşa că – vara – 
lăsam ligheanul la soare, până se înfierbânta apa. 

Ca distracţii nu rămâneau decât poveştile, plimbările 
prin curte şi jocul de şah, pentru care unii aveau multă pasiune, 
în special P.S. Rusu. În sezonul de iarnă era şi tăiatul lemnelor, 
de către cei mai tineri, ca distracţie şi de nevoie. 

Preasfinţiţii episcopi se plimbau fie singuri, fie între ei, 
fie cu preoţi. Regretatul Episcop Aftene era tot timpul între 
preoţi, din când în când se amesteca între ei şi P.S. Suciu. 
Acesta ne-a înfiorat odată, jucându-se cu un şarpe, prins de un 
soldat în lac. P.S. Sa l-a luat în braţe, îl trecea pe la grumaz, îl 
prindea cu mâna, credeai că se cunosc demult. „Vedeţi”, 
spunea P.S. Sa, „orice animal trebuie tratat cu blândeţe şi n-ai 
să te temi de el. O credem, dar mai bucuros o încercăm cu 
animalele în sens moral, decât cu cele în sens fizic!” 

Un eveniment important, neştiut de noi, s-a petrecut în 
primele luni ale petrecerii acolo. Într-o dimineaţă, părintele 
Berinde, care era şi paraclisierul, ne spune: „Nu ştiu cine a umblat 
astă-noapte în capelă, pentru că acoperitoarea sf. mese şi odăjdiile 
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nu le-am găsit cum le aşez eu.” Nu puteam bănui de ce poate fi 
vorba, unii au riscat observaţia că poate P.S. Suciu să fi ţinut sf. 
Liturghie. Altă dimineaţă, aceeaşi observaţie... Târziu, după 
aproape 2 ani ni s-a dezlegat enigma: intrând în camera unde eram 
atunci un ofiţer de la Interne care se ocupa de chestiile noastre, îl 
ia la răspundere pe Î.P.S. Frenţiu: „Cum ai sfinţit episcopi pe 
Chinezu şi pe Chertes1? Ai primit ordin de la Papa?... Dar pe 
Ploscariu cine l-a făcut Episcop?”... Până în momentul în care 
scriu aceste rânduri nu am cunoştinţă, nu cunosc dovadă că 
părintele Ploscaru ar fi hirotonit Episcop; am aflat atunci despre 
cei doi de mai sus şi am găsit, în reportajele despre procesul Pacha 
et co., că a fost hirotonit episcop şi părintele Alex. Todea2. 
Neavând dovezi despre hirotonisirea părintelui Ploscaru, trebuie 
să mă menţin în ipoteza că Ministerul a pus această întrebare în 
baza unei bârfe a nenorocitului de individ Petru Suciu, fost 
protopop a Lugojului, care mergând la Lugoj în chestiunea în care 
a trebuit să facă închisoare şi găsind acolo pe ceilalţi membri ai 
clerului liberi – în afară de episcopul, Vezoc şi subsemnatul - s-a 
dus pe la partid şi a spus: „Aici Ploscaru e episcopul rezistenţei.” 
Urmarea a fost arestarea lui Ploscaru, Bălan, Turcu, Tufescu şi 
Albu (Voştinaru a fugit în Iugoslavia, dar a fost predat 
autorităţilor române şi condamnat în regulă). 

Cu toate că faima tristă a nenorocitului de Petre Suciu 
nu era un secret, ştia până şi Patriarhul cum a furat trei 
reverende ale P.S.-lui Rusu, totuşi Biserica ortodoxă l-a primit 
în serviciul ei şi i-a dat un post onorabil. 

Era foarte natural că timpul petrecerii împreună să fie pri-
lej de a privi în faţă unele probleme de interes public bisericesc, 
                                                 
1 Ioan Cherteş (1911– 1992 ) cleric, pro-vicar al Episcopiei de Cluj-Gherla. 
Arestat în 1948 a fost internat la mănăstirea Neamţ şi ulterior la 
Căldăruşani, unde a fost consacrat ca episcop de V.T.Frenţiu. 
2 Alexandru Todea (1912 –2002), Cardinal, Arhiepiscop de Alba Iulia şi 
Făgăraş, Mitropolit al Bisericii Române Unite, consacrat în clandestinitate 
în 1986 şi recunoscut oficial în anul 1990 de Sf. Scaun şi preşedintele 
României. 
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examinându-le atât pentru trecut, cât şi pentru viitor. Erau între 
noi cei care se aşteptau la asta, iar cei din afară îşi vor închipui că 
s-a şi făcut din plin, doar petrecerea împreună a episcopilor cu 
vârfurile clerului putea servi ca un consiliu bisericesc interdie-
cezan de lungă durată. Cu regret o spun: aceste aşteptări nu s-au 
verificat pe deplin. S-a făcut ceva, puţin de tot, de scurtă durată. 

Propunerea a venit de la cei de jos şi a fost aprobată de cei 
de sus. În prima şedinţa s-a dezbătut tema: educaţia clerului. Dar 
ea nu a fost pregătită de un anume referent, ci s-a spus: cine are 
vreo părere. S-au aruncat păreri, încoace şi încolo, fără să se su-
pună discuţiei ordonate, ba observându-se o anumită indispoziţie 
la înaltul prezidiu pe care-l ţinea P.S. Hossu şi, care, drept 
concluzie, a anunţat: cine mai are ceva de spus, să o comunice 
episcopului său şi acela o va aduce la conferinţa episcopească.... 

A doua şedinţă a ocupat-o conferinţa I.P.S. Frenţiu des-
pre zeciuială; a treia, conferinţa P.S. Bălan despre căsătorie şi 
plaga divorţurilor, - ambele ascultate cu multă atenţie şi urmate 
de puţină discuţie. A patra a fost conferinţa părintelui protopop 
Deliman despre Acţiunea Catolică, ea a fost ascultată şi 
discutată cu mult interes.  

A survenit o pauză îndelungată, cauzată de o anumită 
indispoziţie pentru incertitudinea zilei de mâine, a viitorului peste 
tot. În fine, m-am anunţat eu cu o conferinţă liturgică. În trei 
şedinţe am analizat sf. Liturghie, cu textul ei, arătând îndreptările 
strict necesare la noul Liturghier şi tot ce trebuie avut în vedere ca 
cel mai scump mijloc al darului să fie cât mai accesibil sufletelor 
credincioase. Au urmat discuţii, nu fără oarecare nervozitate pro-
dusă de cei mai mici la cei mai mari. Eu unul am observat cu mult 
regret lipsa unei pregătiri mai temeinice a clerului nostru în ma-
terie liturgică, lipsa unui larg orizont, atât sub raport istoric, cât şi 
sub cel real. Un frate de la Blaj, mare tipichist – dar nu şi mare li-
turgist – nici nu a luat parte la şedinţe, ci s-a plimbat pe afară sub 
pretextul că păzeşte să nu ne surprindă comandantul. La altar, el 
era pus să citească Evanghelia, având voce tare. Când a venit 
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rândul să începem cu Luca, fiindcă Evanghelia de la Bucureşti – 
şi nici altele – nu încep serie nouă de la Înălţarea Sfintei Cruci, ca 
cea de la Blaj, ci merg până la capăt cu calculul de la Rusalii, el, 
deşi înainte de Liturghie stabilisem că începe cu Luca, a continuat 
să citească de la Matei, ca să mergem la rând cum e în carte. Au 
avut loc – după slujbă – discuţii, în care şi unii dintre Preasfinţiţi 
erau de părere, să fie aşa, doar „tot una e”. Adevărat că e „tot 
una”, dar atunci pentru ce s-au stabilit pericopele? În fine, am zis, 
uitaţi-vă la calendarul de pe perete al Patriarhiei: şi acolo dumi-
nica viitoare e Evanghelia Duminicii săpt. 1 – e după In.s.Cruci1, 
Luca 5, 1-11. Fiindcă regula e: oricâte ar fi de la Rusalii, duminica 
aceasta e a XVIII-a d. R.2 – Aceeaşi discuţie am avut-o în pre-
zieele Botezului, care încep în 2 Ianuarie cu Evangheliile proprii, 
pe care tipichistul Blajului le ignora! 

Şi acum: povestea unor aşteptări zadarnice, care ne-au 
ţinut tot timpul şi care s-au sfârşit cu un exod mai trist decât 
cele de până aici! 

Curând după aşezarea noastră în acel lagăr, 
comandantul ne aduce vestea de la Bucureşti (el încă nu avea 
radio), că la O.N.U. s-a vorbit despre noi. 

– Nici până la Paşti nu mai staţi Dv. aici! 
Dar Paştile au venit şi lagărul nostru a continuat să 

funcţioneze. 
După Paşti, venind comandantul iarăşi de la Bucureşti, ne 

spune că mâine vin să-l ducă pe P.S. Suciu. – Începe anchetarea 
Dv., spune el. Ne-am bucurat, ştiind că ancheta nu va găsi nimic 
împotriva noastră, încât va trebui să urmeze punerea în libertate. 
Eram atât de siguri de aceasta încât mie, căruia atunci mi-au 
parvenit două geamantane cu efecte de acasă (unul pe care familia 
încercase să mi-l introducă la mănăstirea Neamţ, dar nu s-a putut), 
îmi era oarecumva greu de atâta bagaj şi am scris „am ce aduce 
acasă”. Că ancheta începe cu episcopul Suciu şi nu cu seniorul s-a 

                                                 
1 Înălţarea Sfintei Cruci 
2 După Rusalii 
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atribuit împrejurării că el e din Blaj şi poate e luat ca locotenent de 
Mitropolit (cum îi şi scria Ministerul Cultelor).  În 2-3 zile 
urmează altul, şi P.S. Sa Hossu aştepta cu bagajele gata. Dar de la 
10 până la 25 mai nu a mai urmat nimica. 

Între timp comandantul, venind iarăşi de la Bucureşti, ne 
spune că pentru examinarea cauzei noastre s-a format o comisie cu 
cutare domni (între care un general şi tov. Chişinevschi) şi că până 
la 25 nu se ridică nimeni, fiindcă generalul lipseşte din capitală. 
Exact! În 25 a fost ridicat P.S. Aftene. Organul Securităţii care l-a 
ridicat era bine dispus, făcea chiar glume spunând: „Vă ducem noi 
la loc mai bun decât aici.” L-au şi dus – pe cealaltă lume, căci 
episcopul Aftene, ca şi Glaser, a murit în beciurile Ministerului, nu 
ştim după cât timp; ştim că P.S. Suciu a stat acolo 17 luni. 
Aşteptam să urmeze altul la rând. Văzând că aşteptarea e zadarnică, 
s-a pornit între preoţi un curent al ideii de a se trimite Ministerului 
un memoriu, în care să arătăm nedreptatea ce s-a făcut cu arestarea 
noastră, contrară Constituţiei, fără act de acuzare; fără anchetă; să 
cerem să fim anchetaţi şi judecaţi, ori eliberaţi; şi până atunci să ni 
se permită legătura cu cei de acasă, să avem îngrijire medicală şi 
posibilitatea de a ne aproviziona cu cele necesare. Ideea acestui 
memoriu nu a fost aprobată de Episcopi. Erau de părere ca noi să 
nu cerem nimic Ministerului; dacă din proprie iniţiativă ne redă 
libertatea, să o primim, putând chiar să ne angajăm că nu vom mai 
face agitaţii. De chestiunea cu ancheta şi cu judecata, P.P.S.S. Lor 
se fereau din motive de precauţiune, mai ales P.S. Rusu, care încă 
nu ştia că s-a adus deja sentinţa în cauza călugărilor de la Bixad şi 
că P.S. Sa a fost scos din cauză. S-a ţinut în chestia aceasta o 
şedinţă, cu discuţii în contradictoriu. Oricum, fără aprobarea 
episcopilor nu se putea face memoriul. Desigur, era – spuneau unii 
– mai convenabil dacă înşişi episcopii ar fi făcut un memoriu, 
spunând Ministerului: dacă aveţi ceva cu noi, aici suntem, dar lăsaţi 
pe aceştia să se ducă (Ioan 18,8), cum a spus Isus cu privire la 
apostolii săi, când a fost prins. Cu greu ar fi avut ceva rezultat, dar 
demersul ar fi fost făcut. 
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Un soroc serios a fost acela de 1 Noiembrie 1949, când 
se împlinea anul de la arestarea noastră. Cu câteva zile (cu vreo 
2 săptămâni) înainte, călugărul nostru Nichita a venit în dosul 
mănăstirii, în dreptul pereţilor de la sufrageria noastră şi 
ridicându-şi de trei ori mâinile cu toate degetele întinse, o dată 
numai cu unul, apoi făcând vânt cu o mână, ne-a dat să 
înţelegem că în 31 Octombrie plecăm acasă. Ştirea aceasta 
prinsă de la stareţ, adusă de la Patriarhie, a fost confirmată şi de 
comandant, care ar fi auzit la Bucureşti că la 1 Noiembrie 
lagărul se desfiinţează, Episcopii vor fi aşezaţi la Mănăstirea 
Cernica, iar preoţii vor fi trimişi acasă. 

Se putea ca noi să nu luăm în serios asemenea 
informaţie? Cu câtă bucurie nu ne-am pregătit în vederea zilei 
sorocite; am mai predat câte ceva Preasfinţiţilor (eu primisem 
de acasă o mulţime de medicamente, pentru cazul unei operaţii, 
cu nutriţie artificială; le-am predat I.P.S.-lui Frenţiu, care 
intenţiona să se supună unei operaţii chirurgicale cât ce iese din 
lagăr); s-a ţinut o şedinţă, în care P.P.S.S. Lor ne-au dat 
instrucţiuni, ce angajament putem semna, dacă ni se va cere, 
cum să ne purtăm acasă; I.P.S. Frenţiu – ceea ce noi abia mai 
târziu am aflat – l-a numit pe părintele Gh. Selăjan de protopop 
al districtului Valea lui Mihai ş.a.m.d. 

Ziua aşteptată a venit, dar evenimentul nu s-a produs. Mai 
aşteptăm, vine în câteva zile; şi pe stareţ l-au făcut cei de la 
Patriarhie să aştepte cu bugetul; nici pe Michiduţă nu l-au 
schimbat, deşi trecuse termenul - tot în vederea desfiinţării 
lagărului. Şi au trecut 15, 30 de zile.... ce s-a întâmplat? N-am 
putut afla. Dar din faptul că Michiduţă a continuat să rămână la 
noi am tras concluzia că nu va mai dura mult. Până la 1 Ianuarie! 
Ziceam şi noi, şi el. Dar a trecut şi 1 Ianuarie, Februarie, Martie, 
abia în această lună a fost schimbat el, venind alt comandant, ceea 
ce ne-a făcut să vedem tot mai îndepărtată plecarea noastră de 
aici. Merită să se înregistreze aici – pentru fidelitatea istorică – 
cum de Crăciunul anului 1949 preoţii au hotărât să se facă celui 
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mai iubit Părinte al nostru cadou 1000 Liturghii, rugând şi pe 
Preasfinţiţi să ţină cu ei, în acest caz, fiecare să facă câte 20 
liturghii (21 preoţi + 4 Arhierei – doi lipsă – dădeau 1000), ceea 
ce P.P.S.S. Lor au acceptat cu plăcere; la fel şi pentru bunul nostru 
protector Moş Petrică1 de la Bucureşti câte 4, în total 100 de 
liturghii. S-a conceput apoi ca la ambii să se trimită acest cadou 
cu câte o scrisoare omagială, semnată de Episcopi şi preoţi, din 
lagăr. Dar unul dintre Preasfinţiţi a găsit că protocolul nu admite 
ca scrisorile către Sf. Părinte să le semneze altcineva decât 
Episcopul; aşa Liturghiile s-au făcut, scrisoarea pentru Bucureşti 
s-a dat şi preoţilor să o subscrie, dar cei mai tineri nu s-au ţinut 
demni să o semneze nici pe aceasta. Nici nu s-au mai trimis 
scrisori omagiale, numai o simplă comunicare, la care Bucureştii 
au răspuns generos, transmiţând mulţumirea şi binecuvântarea Sf. 
Părinte. 

La 2 Ianuarie 1950 a fost ridicat P.S. Rusu. Noi am rămas 
cu tot mai multă deziluzie şi cu impresia că, dacă în aşa tempo se 
continuă ancheta, atunci numai Domnul poate şti când se va 
sfârşi. Nu ştiam nimic de P.P.S.S. Lor Suciu şi Aftene. Doctorul 
Gherman, până era încă liber, ne-a comunicat că a încercat să afle 
ceva, prin colegii lui de la Interne, dar nu a putut; pe Aftene l-ar fi 
văzut cineva, în societatea unui civil, la Sinaia. Prin Martie, 
făcând pe comandant să aducă pe stareţ pentru unele lămuriri, 
acesta ne-a spus, în ce încurcătură se află din cauza bugetului. 
Patriarhia, începând cu finele lui Februarie, nu mai vrea să dea 
nimic pentru noi. A mers la Culte şi după multe intervenţii i s-a 
pus la dispoziţie suma de 100.000 lei ajutor pentru preoţii „care îşi 
fac reculegerea” la mănăstirea Căldăruşani. Din suma aceasta 
trebuie să acopere anumite deficite din trecut, apoi nu ştiu cât va 
trebui să ne ţină cu ea şi ce va fi după aceea? Spunea şi el: nu ştiu 
ce s-a întâmplat, aşa a fost vorba, că cu 1 Ianuarie Preasfinţiţii să 
meargă la Cernica, iar preoţii, la dispoziţia Ministerului! Odată tot 
trebuie să se sfârşească! 
                                                 
1 Dr. Petru Groza  
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La enervarea noastră contribuiau şi anumite ştiri venite 
din afară: cu transporturi de trupe, cu mişcări la frontiera 
iugoslavă. În luna Martie ori Aprilie, călugărul Nichita primind 
de la noi scrisori pentru expediat, celei adresate la Lugoj nici 
nu a voit să-i dea drumul, scriindu-ne că nu se ştie ce ar fi cu 
ea, în Banat sunt şi aşa stări grave. A trebuit să-i trimit o cerere 
– însoţită de încă 100 de lei – cu multe insistenţe, asigurându-l 
că scrisoarea nu conţine nimic culpabil – poate chiar să o 
citească, punând-o în alt plic – şi că iau toată răspunderea. Aşa 
am primit de la el răspunsul că i-a dat drumul. 

Văzând orizontul absolut nedesluşit, în luna Aprilie 1950 
iarăşi s-a pus în mişcare ideea memoriului preoţesc către Minister. 
A fost din nou discutat, în două şedinţe, şi combătut cu mai 
puternică vehemenţă decât argumente. Nici preoţii nu erau 
unanimi în susţinerea lui. Erau între noi care nu aveau familie, nu 
că nu erau căsătoriţi (căsătoriţi erau 3 şi 2 văduvi), dar nu aveau 
nici rude care să-i susţină, după ce serviciul lor a fost desfiinţat. 
Pentru aceştia era oarecum un bine că erau ţinuţi aici din bugetul 
Statului. (Fireşte, acest argument nu era invocat.) 

Am continuat să ne resemnăm.  
Sâmbătă, în 20 mai, ni se trimite vorba că e iminentă 

plecarea noastră, spre nord, în direcţia Neamţ. Luni, în  22 mai, 
eram chiar la masă şi careva, intrând pe uşă, spune: „A venit 
P.S. Rusu!” Alergăm să-l vedem, era tocmai la intrare, 
comandantul îi controla bagajele (deşi cu control a plecat de 
aici, sub control a stat şi cu control a fost adus iarăşi aici). Apoi 
a venit şi P.S. Sa la masă şi ne-a povestit cum a stat la Interne, 
în beciurile unde nu vezi lumina soarelui şi nu vine aer 
proaspăt; a stat când cu mai puţini, când cu mai mulţi, mai pe 
urmă şi mai îndelungat au fost 12 inşi împreună, între care şi 
un ţăran din Banat, anchetat pentru ceva afacere titoistă. Un 
inginer francez şi-a făcut rozar din boabe de pâine, aşa şi-au 
făcut şi figuri de şah, care erau mereu confiscate. Când venea 
cineva proaspăt, mai aducea ştiri din afară. Un om al 
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Patriarhului îl critica mult pe acesta; un comandor făcea mereu 
glume; Trigdve Lye1 a fost la Moscova ş.a…. P.S. a fost 
anchetat în chestiune de valută, de anumite scrisori şi vorbiri. 
Tot la 2-3 săptămâni i se lua câte o declaraţie. Încercau să-l 
terorizeze, o dată anchetatorul l-a ameninţat cu 25 de ani, la 
care P.S. Sa a spus: „Zi mai bine ‘pe viaţă’ că e mai puţin!” 
Regimul alimentar îi era mai bun decât cel comun. De la 
început a fost întrebat cum să i se zică. Şi a acceptat să-i zică 
„Monsignore”. Despre P.S. Suciu a aflat numai atâta că e aici, 
că a fost rău maltratat şi că are regim alimentar. Maniu e la 
Scrovişte, Mihalache ar fi murit…ş.a., ş.a. 

Aşa ne-a ţinut, înviorându-ne P.S. Rusu cu povestirile 
sale, 2 zile, până când în seara zilei de miercuri, 24 mai, au 
apărut în faţa lagărului două dube ale Ministerului de Interne, 
în care am fost îmbarcaţi şi am pornit spre o destinaţie 
necunoscută. O maşină ne urmărea de la mică distanţă. După 
22 ore am ajuns la noua noastră „mănăstire”2. 

                                                 
1 Trygve Halvdan Lie (1896–1968) a fost un politician norvegian, Secretar 
General al Națiunilor Unite între 1946 și 1952.  
2 Închisoarea de la Sighet. 
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Prima ştire 
 
În camera … de la …..1 
 
Eram împreună 8 preoţi şi 4 episcopi. Ne mutasem aici 

de câteva zile şi am simţit că în camera vecină sunt tot nişte 
preoţi de ai noştri, majoritatea din Lugoj, plecaţi mai târziu de 
acasă. În dorinţa de a ne comunica câte ceva, ei au început să 
bată în perete, la care ai noştri au răspuns tot prin bătăi. S-a 
înfiinţat un sistem Morse, fiecare literă cu un număr de bătăi, 
începând de la a=1. În interesul preciziei, o dată trecând pe la 
uşa lor, unul dintre noi a spus: 21 litere (ceea ce înseamnă, că 
cele cu şedile – ş, ţ – şi cele cu accent – â, ă – nu se disting ). Şi 
aşa a început operaţia, care, abia pusă în aplicare, a şi fost 
observată, iar noi, iarăşi, mutaţi în altă cameră.  

Era pe la primele încercări, pare-mi-se a doua seară – 
căci seara se făcea. Noi aveam unul care număra – toţi 
număram, de altfel – bătăile şi pronunţa litera, iar altul – un 
speaker –, adunând literele, pronunţa cuvântul. Lucrul mergea 
destul de greu, fiindcă ori cel ce bătea, altfel le număra, putea 
greşi o bătaie în plus ori în minus şi atunci ieşea altă literă. Aşa 
încât de multe ori trebuia cerut să repete cuvântul ori se spunea 
că n-am înţeles nimic. Pe unii ne mai şi plictisea. 

În seara zilei de 1 Iunie 1951 eu eram deja în pat. Înce-
pe bătaia, imediat se pune în funcţie aparatul nostru de recepţie. 
Nu i-am dat nici o atenţie. Auzeam pronunţându-se litere şi cu-
vinte nedesluşite: ş-t-i-e---p-a-r = b-r-a-m-v-a-t-ş.a.m.d. ; odată 
am auzit întrebând: cum ? măritat?… Şi după a doua ori a treia 
reluare a comunicării, speakerul nostru pronunţă: ştie păr. Brîn-
zeu că fiul său din Turcia a murit?! 

                                                 
1 Celula 44 de la Sighet. Este descrisă de Cardinalul Hossu în „Credinţa 
noastră este viaţa noastră. Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu”, Viaţa 
Creştină, Cluj-Napoca, 2003, pp. 286-287.  
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Tăcere, consternare generală. Eu, mi-am ridicat capul, 
apoi cu inima strânsă de durere mi l-am aşezat pe pernă, cu faţa 
în jos; n-am scos nici un ţipăt, ar fi fost teatral. 

După câteva clipe, tăcerea a întrerupt-o P.S. Alexandru 
Rusu: 

– Dacă a murit, Dumnezeu să-l odihnească! Fratelui Ni-
colae, condoleanţele noastre! 

– Mulţumesc, am zis cu glas înecat, şi Vă implor: 
rugaţi-vă pentru el! 

Atunci P.S. Iuliu Hossu, care era oratorul festiv la anu-
mite ocazii, în numele episcopilor (având, în acest scop, dele-
gaţia I.P.S. Valeriu Frenţiu, înaintat în vârstă), intervine cu o 
scurtă cuvântare, prezentând condoleanţele de rigoare ale între-
gii camere. Am mulţumit cu aceleaşi cuvinte ca mai sus. 

Imediat P.S. Iuliu caută să mă mângâie: nu e sigur că 
ştirea e adevărată. Ea a putut lua naştere în gura lumii, lansată 
poate chiar cu anumit scop. 

– Dar să întrebăm, zice P.S. Alexandru, de unde ştiu ei? 
– De la familie, a fost răspunsul. 
– Când a murit? 
– În iarna anului 1949-50. 
Totuşi P.S. Iuliu nu se lasă dezarmat şi ţine să mă mân-

gâie cu o rază de speranţă. 
– Să dea Dumnezeu să fie aşa, am răspuns eu, dar nu 

cred. Familia mea nu recurge la astfel de camuflaj, nici nu era 
nevoie! 

În dimineaţa următoare, vine la mine I.P.S. Valeriu Frenţiu: 
– Uite dragă, veştile acestea niciodată nu sunt sigure. În 

războiul prim, s-a auzit că frate-meu ar fi căzut pe front. Doc-
torul Pop mi-a telegrafiat condoleanţe. Eu am ţinut telegrama 
în ascuns, fără să o arăt surorilor. Peste 10 zile am primit de la 
fratele o carte poştală, datată mai târziu decât telegrama. 
Atunci am arătat surorilor de ce era vorba. (Căzuse alt ofiţer, 
care chiar atunci îi luase locul la comandă.) 
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– Să dea Dumnezeu, Înalt Prea Sfinţite, să fie aşa, am 
răspuns iarăşi, dar aici nu văd cum ar fi cazul. 

Şi aşa răspundeam încontinuu, de câte ori, venind vor-
ba, se căuta consolarea mea cu iluzia unei ştiri eronate. 

Sosind acasă, am aflat de la ai mei totul, aşa cum s-a 
întâmplat. 
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Marele eveniment 
 
 

În sfârşit: ceea ce de atâta vreme aştepta Călăraşiul1, s-a 
împlinit. A sosit maica Preoteasă! 

 

* 
De când s-a ştiut că ea a primit autorizaţie, Părintele era 

mereu întrebat: când vine? 
- După itinerarul ce i-am făcut, poate să sosească 

Sâmbătă înainte de Rusalii ori Marţi după Rusalii. 
În această Sâmbătă a Moşilor, Părintele Mişu a şi adus, 

pentru Coana Preoteasă, o bună parte din coliva şi din prescu-
rile primite la biserică. 

Dar ea n-a venit nici Sâmbătă, nici Marţi, ci Luni a sosit 
avizul că soseşte Joi. 

Au continuat pregătirile. Comitetul executiv al Sfatului 
Popular s-a îngrijit să fie vreme bună. A dat ordin măturătorilor 
de stradă să nu cruţe nici o osteneală.  

Agenţia Agerpres a însărcinat pe un redactor de la Zori 
noi să o reprezinte. Fotografii, nefiind colectivizaţi, au discutat 
între ei, cine să ia parte la primire. Cei cu domiciliu bucuros la 
Călăraşi au delegat pe tovarăşii Mureşan şi Budiug să-i 
reprezinte. 

Bineînţeles, cea mai grea parte a pregătirilor i-a revenit 
Părintelui. 

Joi înainte de Rusalii a făcut mare curăţire, scoţând tot 
din cameră şi măturând praful de pe plafon şi de pe pereţi, 
lucru ce nu se făcuse nici de Sfintele Paşti. A făcut rost de un 
pat suplimentar demontabil, fiindcă ziua nu are loc în cameră. 

                                                 
1 Nicolae Brînzeu a stat la Călăraşi, cu domiciliul forţat, între 15 februarie 
1952 şi  22 iunie 1953. 
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La patul lui a mai îndreptat somiera, bătându-i chingile care se 
încovoiaseră cu el; ce va avea de îndreptat după ce va fi dormit 
tovarăşa pe ea? De la Librărie a cumpărat vitraje noi pentru 
geamurile uşilor, unde nu are dantelă. Cele decolorate le-a 
întrebuinţat de covoare, în completare. 

În Joia următoare, ziua sosirii, o altă curăţire mare în 
cameră. Se puse în acţiune şi proprietăreasa. Mai dete cu var pe 
dinafară, acoperind petele şi murdăria produse de intemperii; 
mai dete cu smoală pe soclu, făcându-l ca lăcuit în negru; mai 
îndreptă cu muruială vatra din antreu, - toate acestea în onoarea 
Coanei Preotese. Venit de la şcoală, băiatul aduse flori proas-
pete în camera părintelui. 

Cu asemenea pregătiri a fost aşteptată cea mult dorită! 
 

* 
Sosirea trenului era la 16.40. C.F.R.-ul a dat ordin să se 

respecte orarul, nu cumva să fie vreo întârziere! A şi sosit cu 
câteva minute mai curând. 

În gară lume multă. Nu pentru că după sosirea trenului 
curând pleacă altul înapoi, ci pentru evenimentul extraordinar. 
Totuşi s-a convenit să se evite caracterul demonstrativ al 
momentului. Nu se vor ţine discursuri, nu se vor oferi flori. 
Pioniera care avea să-i prezinte venerabilei matroane un buchet 
a adus florile acasă. Un alt buchet a fost adus de o doamnă din 
vecini, membră a U.F.D.-ului, tot acasă. Coana Preoteasă le va 
găsi aici. Nu va lipsi nici ploconul: aceeaşi doamnă din vecini 
i-a adus urdă şi caş dulce. Părintele de multă vreme şi-a tot 
bătut capul: Cu ce să o aştepte? A făcut diferite combinaţii. În 
cele din urmă, cum sosirea era spre seară, a înţeles să nu 
pregătească nimic deosebit, ci să o aştepte cu masa lui comună 
de joi seară, apoi cu lapte, unt, fructe proaspete (căci tot în 
vederea evenimentului s-au pus la hală cireşe de vânzare) şi al-
te mărunţişuri. Urmează apoi, de comun acord, programul ali-
mentar.  
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Trenul se apropia maiestuos. Lumea priveşte cu răsu-
flarea oprită. Mai câteva secunde şi iată trenul oprit în faţa pe-
ronului. Părintele cercetează atent vagoanele cu privirea. 

Iat-o! Şi aleargă, cu însoţitorul său, la capătul vagonului 
de cl. II. Un „Bine ai venit!”, o îmbrăţişare călduroasă şi - eve-
nimentul s-a consumat. Numai fotograful lipseşte. S-au certat 
între ei care să vină. 
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Exerciţii spirituale Lugoj, 9-13 iulie 1934. Nicolae 

Brînzeu este în primul rând, al cincilea din dreapta. 

 
Exerciţii spirituale Lugoj, 23-27 august 1937. Nicolae 
Brînzeu este în primul rând, al cincilea din dreapta. 
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Familia Brînzeu în 1932.  

De la stânga la dreapta: Felician, Emilia, Nicolae şi Pius. 
În picioare, Iulian şi Domnica. 

 
Emilia Brînzeu (în centru),  

preşedinta Reuniunii Femeilor Marianne. 
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Emilia Brînzeu şi Stella Simonetti, Lugoj, 1934. 

 

 
Nicolae Brînzeu împreună cu Emilia şi Felician,  

Lugoj, 6 martie 1938. 
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Nicolae Brînzeu împreună cu Emilia  

la Veneţia, 16 iunie 1938. 
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Nunta Domnicăi Brînzeu cu Alexandru Coşocaru,  

16 iunie 1940.  
De la stânga la dreapta: Felician, Pius, Emilia, Domnica 
(mireasa), Alexandru (mirele), Alexandru (tatăl mirelui), 
Ileana (sora mirelui), Nicolae Brînzeu. În spate, Iulian, 

Georghe Grama (un văr al mirelui) şi Otto Roth. 
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Nunta Domnicăi Brînzeu cu Alexandru Coşocaru,  

16 iunie 1940.  
În picioare, P.S. Sa Episcopul Ioan Bălan. 
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Nicolae Brînzeu împreună cu Iulian,  
la Bucureşti, în 12 septembrie 1948. 

 


