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PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989 
 
Preotul Mihai Acatrinei, născut la Movileni, Iaşi, în 1910, slujitor la catedrala mitropolitană din 

Iaşi, a fost condamnat în 1947 pentru uneltire împotriva URSS şi atitudine antidemocratică. A trecut 
prin închisorile de la Aiud, Gherla şi Poarta Albă. 

Preotul Iosif Achirilei (�) din parohia Piatra Tăieturii a fost împuşcat din ordinul Securităţii în 
1948. 

Preotul Andrei Adam s-a născut la 21 august 1920, în localitatea Zerveşti, judeţul Caraş-
Severin. După ce a absolvit Academia Teologică din Caransebeş în 1945, a intrat ca funcţionar la 
cancelaria Consiliului Eparhial din Caransebeş, unde a funcţionat până în 1948, când a fost arestat, pe 
data de 17 iunie, de către un grup de angajaţi de la Siguranţa Lugoj, grup ce îl avea în frunte pe 
chestorul instituţiei, Kling Zoltan. La Siguranţa din Lugoj i s-a cerut să dea o declaraţie în legătură cu 
activitatea sa legionară, dar a refuzat. În toamna aceluiaşi an a fost mutat la Timişoara şi de acolo la 
Aiud. În ziua de 26 decembrie 1948 a fost transferat la lagărul de deţinuţi politici de la Ocnele Mari. 
Acolo, în camera 11, a fost dat pe mâna unei echipe de reeducare politică. Studentul Grigore 
Ştefănescu, originar din Râmnicu Vâlcea, Ion Samson, fiul unui medic din Roman, Constantin 
Gemeniuc din Bucovina şi Liviu Vlădoianu din Constanţa, l-au supus la cazne pe care mintea 
omenească nu le poate concepe. La numeroasele bătăi pe care le-a primit acolo, a participat şi un 
oarecare Gheorghe Scorţeanu. Din cauza bătăilor care continuau până ce îşi pierdea cunoştinţa, 
părintele diacon Andrei Adam a înnebunit. Şi-a revenit abia în iulie 1951. 

 
În 13 ianuarie 1953 a fost judecat de Tribunalul Militar Timişoara şi condamnat la şapte ani 

închisoare. După o perioadă de câteva săptămâni a fost trimis la Jilava, apoi la mina de plumb Cavnic. 
 
Eliberat în noiembrie 1953, este numit preot în Sălbăgel, protopopiatul Lugoj, în august 

1958. Din octombrie 1963 se transferă în parohia Bucoşniţa, protopopiatul Caransebeş, iar din 1972 
revine în parohia natală, Zerveşti, de unde se pensionează în 1994. 

Preotul Nicolae Adam (�) din Răcătău, Bacău, a murit în închisoare potrivit mărturiei părintelui 
Constantin Galeriu. 

Preotul Adamescu din Eparhia Dunării de Jos, a fost arestat în 1949; a trecut prin lagărul de la 
Peninsula. 

Preotul Dumitru Adămuţ din Adjudeni, Neamţ, a fost condamnat pentru construcţia bisericii 
din parohia sa. 

Preotul Mircea Agapie din Cârpeştii Mari, Beiuş, a fost condamnat prin sentinţa nr. 308/27. 06. 
1959 la cinci ani de închisoare corecţională şi cinci ani interdicţie corecţională şi confiscarea averii, 
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost eliberat în 1964.  

Preotul Ion Ageu, născut la 13 martie 1917 la Buhani, judeţul Arad, preot şi profesor la 
Academia Teologică din Arad, a fost arestat în 1948 şi condamnat pentru uneltire de Tribunalul 
Militar Bucureşti. A fost închis la Jilava, Arad, Timişoara, Capu Midia şi eliberat în 1964. 

Preotul Gheorghe Airiniţoaiei, paroh în localitatea Teioasa, Botoşani, a fost arestat în iulie 1952 
şi închis la Suceava. Eliberat din închisoare în 1954, este trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan. 

Preotul Pantelimon Albeanu (�) din Gorj se afla în iarna anului 1953 în celularul închisorii din 
Craiova. A decedat la Periprava. 

Preotul Nicolae Albescu a fost reţinut timp de un an la Securitatea din  Iasi. 
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Preotul Romulus D. Albu, paroh la Pane, lângă Deva, a fost condamnat prin sentinţa nr. 
138/25. 05. 1960 a Tribunalului Militar Braşov, la opt ani de închisoare, pentru "deţinere de publicaţii 
interzise". A fost eliberat în 1964. 

Preotul Vasile Albu, se afla la Peninsula în 1953. 

Preotul Andrei Aldea din localitatea Berivoi, Braşov, născut la 9 martie 1914, a fost 
condamnat în 1959 la trei ani de închisoare pentru "favorizarea infractorului". 

Preotul Marin Alecu, născut la 6 mai 1910 în localitatea Independenţa, Călăraşi, era paroh 
în comuna Alexandru Odobescu când a fost arestat în 1952, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi 
condamnat la doi ani de închisoare. A fost închis la Slobozia, Călăraşi, Oneşti, Borzeşti, Poarta Albă, 
Galeş şi la Canal. 

Părintele Zamfir Alecu, născut în localitatea Independenţa, judeţul Călăraşi, preot în Ciocăneşti-
Mărgineni, unde funcţionează şi în prezent, a fost condamnat în 1952 la trei ani de închisoare, pentru 
"uneltire împotriva ordinii sociale", pedeapsă pe care a executat-o la Slobozia, Călăraşi şi la Canal.  
            Preotul Alexandru T. Alexandrescu, născut la 15 octombrie 1894, în comuna Bucu, Ialomiţa, 
paroh în localitatea Călăraşi, a fost arestat prima oară în perioada 16. 08. 1952 - 14. 08. 1953. în 
1959 este din nou arestat, prin sentinţa nr. 79417/08. 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti, la 16 
ani de temniţă grea şi opt ani degradare civică, pentru "uneltire contra ordinii sociale". A fost 
eliberat în 1964. 

Preotul Constantin Alexandrescu, născut la 26 iulie 1914 în Mihălceni, Vrancea, paroh în 
Focşani, a fost condamnat de Tribunalul Militar Constanţa pentru "uneltire contra ordinii sociale" şi 
închis în perioada 1959 -1964. 

Preotul Ion D. Alexandrescu, născut la 12 septembrie 1887, în localitatea Chiajna, Chitila, 
paroh în Raşi, Lehliu, a fost condamnat pentru instigare publică de Tribunalul Militar Constanţa, prin 
sentinţa nr. 137/26. 02. 1951, la doi ani de închisoare. 

Preotul Nicolae Alexandrescu (�)din Urlaţi, Prahova, a decedat la Aiud în 1951. Avea 51 de ani.  

Preotul Vasile Alexandrescu, născut la 11 august 1906 în comuna Greabănu, Buzău, paroh la 
Brăila, a fost condamnat la şapte luni de închisoare. 

Preotul Tănăsache Alexandrescu, născut la 2 septembrie 1910 în comuna Nicoreşti, Galaţi, a 
fost arestat între anii 1952 - 1954 pentru activitate legionară. 

Părintele Anton D. Alexandru, născut la 4 octombrie 1915 în localitatea Gropniţa, judeţul 
Iaşi, a fost hirotonit preot la data de 6 august 1942, în actuala Republică Moldova. A fost arestat în 
iunie 1945 şi reţinut timp de trei luni în lagărul de la Galata, Iaşi fără să fie judecat. 

În 19 iulie 1952 a fost arestat şi condamnat la 60 de luni de închisoare, apoi trimis în colonia de 
muncă de la Bicaz, de unde a fost transferat după un an în colonia de muncă de la Borzeşti. A fost 
eliberat în 1954. Potrivit adresei nr. 75.682/30. 11. 90 a Ministerului de Interne, motivul arestării 1-a 
constituit faptul că "în perioada 1940 - 1941 a fost şef sector legionar". 

În 24 septembrie 1959 a fost arestat din nou şi, după o anchetă care a durat opt luni, judecat şi 
condamnat de către Tribunalul Militar Iaşi la opt ani de închisoare corecţională şi confiscarea totală a 
averii. A trecut pe la Jilava şi Aiud. A fost eliberat în 1964, la 31 iulie.  

 
Printre preoţii închişi împreună cu el se numără: Nicolae Gheorghiu din Târgu Neamţ, Ioan 

Alexandru, Alecu Zamfir din Ciocăneşti, Călăraşi, Mihai Acatrinei din Movileni, Iaşi, Dumitru Bejan 
din Hârlău, Iaşi, Gheorghe Tulească din Probota, Botoşani, Iftimie Gheorghe din Iaşi, Vasile Lazăr, 
Gheorghe Popovici, Ioan Ionescu, Gheorghe Dimitriu, Ioan Tatulea, Mihai Viscu şi Aurei Teodorescu 
din Iaşi, Dumitru Zamisnicu din Popricani, Iaşi, diaconul Valeriu Anania, preoţii Dumitru Argint din 
Bucureşti, Dumitru Leon din Gogească, Iaşi şi diaconul Florin Caşcaval din Iaşi. 

Preotul Ion Alexandru (�) din Tâmboieşti, Vrancea, arestat în 1949, se afla la 10 mai 1950 în 
celula 107 din închisoarea de la Galaţi. A decedat la Aiud. 
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Preotul Mihai Alexandru, născut în 1906 în satul Budişteanu, Brăila, paroh în satul Filiu-
Budişteanu, a fost arestat şi condamnat la şase ani de închisoare în 1952 pentru faptul că a protestat, 
după ce satul său a fost arat iar biserica jefuită şi demolată. A murit în 1986. 

Preotul Mihai Alionte din Gruiu, Ilfov, născut la 26 septembrie 1921 în comuna Bărăganu, 
judeţul Constanţa, a fost arestat împreună cu ţăranii din sat şi condamnat la patru ani de închisoare, prin 
sentinţa 373/10. 06. 1951 a Tribunalului Militar Bucureşti, deoarece s-au opus colectivizării. 

Preotul Pavel Alisie din Slimnic, Sibiu, a fost arestat între anii 1952 -1954. A decedat la 3 1 martie 
1972. 

Preotul Cernat Emil Ambruş din Crivina de Jos, Timiş, semnatar al cererii "Mărturie de credinţă", 
adresată în 1981 Patriarhului Iustin Moisescu, a fost anchetat şi persecutat de Securitate, apoi expulzat1.  

Bartolomeu Valeriu Anania, astăzi arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, 
conducător al grevei studenţeşti antirevizioniste şi anticomuniste din 1946 de la Cluj, inspector 
patriarhal, scriitor, a fost arestat de mai multe ori. în 1958 a fost condamnat de Tribunalul Militar 
Ploieşti la 25 de ani de muncă silnică pentru "uneltire contra ordinii sociale". A fost eliberat în 1964, de 
la Aiud. Între 1965 - 1976 a fost director al Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, iar 
între 1976 - 1982, directorul Institutului Biblic din Bucureşti. Din 1993 este arhiepiscop la Cluj. 

Preotul Gheorghe Iancu Anastase din Rucăr - Argeş era cu domiciliu obligatoriu în 1952, când a 
decedat. 

Preotul Dumitru Anca din Cluj, condamnat în 1950, a trecut prin Gherla şi pe la minele de 
plumb de la Baia Sprie, unde se afla în 1953. 

Preotul Ilie M. Anca de la biserica Herăstrău, născut la 1 martie 1922 la Ulmeni, judeţul 
Teleorman, a fost arestat în perioada 11 ianuarie 1952 - 9 noiembrie 1955, pentru "uneltire împotriva 
ordinii sociale"; a trecut prin Rahova, Jilava, Baia Sprie şi Aiud. 

Preotul Nicolae Andreescu (�), paroh în Poienărei, Muscel şi în Nucşoara, protopopiatul Curtea 
de Argeş, a fost arestat în 1958 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi executat în 1959 la Jilava. 

Preotul Spiridon I. Andreescu, născut la 19 iulie 1902 în comuna Văleni, judeţul Dâmboviţa, a 
fost arestat şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa nr. 41/13. 07. 1961 la şase ani 
de închisoare şi confiscarea averii, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost graţiat în iunie 
1962. 

Preotul Vasile Andreica (�)) din Vişeul de Sus, arestat în 1949, a decedat în detenţie. 

Preotul Gheorghe Andronescu din Poieni, Muscel, paroh la Nucşoara, a fost deţinut politic. 

Preotul Toma Andronescu, paroh în localitatea Colacu, judeţul Vrancea, a fost arestat în 16 
ianuarie 1958. 

Preotul Cezar Gh. Andronic, născut la 20 iulie 1902 în comuna Călugăreni, judeţul Neamţ, 
paroh în Galu şi Vânători, judeţul Neamţ, apoi în Piatra Neamţ, a fost arestat în 1948 şi condamnat prin 
sentinţa nr. 353/ 22. 3. 1949 a Tribunalului Militar Iaşi la 12 ani de muncă silnică şi zece ani 
degradare civică. A fost eliberat în 1955 de la Aiud, dar i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în comuna 
Răchitoasa Feteşti, judeţul Constanţa, până în aprilie 1956. Din 1957 până când s-a pensionat, în 1975, 
a fost paroh la Valea Viei, judeţul Neamţ. 

Preotul Ioan Andronic, născut la Viforeni în 2 septembrie 1914, a fost arestat în 1948 şi 
condamnat la cinci ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost închis la Zalău, 
Deva şi Alba Iulia. 

Preotul Diaconu Angelescu din Brăila, în 1952 se afla în închisoare la Aiud.  

                                                           
1 În volumul Biserica întemniţată, România 1944 - 1989, publicat de Institutul pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998, apare 
"decedat în detenţie"(p. 52). 
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Preotul Nicolae Angelescu din Bucureşti a fost reţinut pentru cercetări în perioada august 1952 - 

august 1953. 

Preotul Ilie Anghel, născut la 11 septembrie 1894 în Arceşti, Olt, paroh în Cârlogani, a fost 
condamnat pentru uneltire în 1959, la patru ani detenţie. 

Preotul Nicolae Anghel din Balş, Olt, a fost arestat în 1959 şi condamnat la patru ani de 
închisoare. Eliberat de la Aiud, a decedat în 1962. 

Preotul Vasile Anghel a fost anchetat la Securitatea din Brăila, apoi condamnat administrativ la 
un an şi două luni de închisoare. A decedat în 1972. 

Preotul Gheorghe Anghelescu, născut la Calafat, Dolj, în 1 ianuarie 1911, a fost arestat în 
perioada iunie 1959 - februarie 1961. 

Diaconul Ion Anghelescu (1891-1984), profesor din Brăila, a fost condamnat administrativ la un 
an de închisoare. 

Preotul Mircea Antal din Breb, Sighet, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj la un an 
detenţie, pentru "participare la organizaţie subversivă". 

Preotul Valeriu Antal din Topliţa, născut la 6 septembrie 1909, a fost arestat între anii 1949 - 
1955 şi 1959 - 1964, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Ieromonahul Ilarion Antohi de la Mănăstirea Sihăstria a fost arestat în ziua de 15 mai 1948 
pentru că deţinea cărţi cu "conţinut subversiv". 

Preotul Constantin Antonescu din Bucoveni-Buftea, Ilfov, a fost arestat şi trimis la Canal în 
perioada 16 august 1952 - 11 august 1953, pentru activitate în cadrul P.N.Ţ.-ului. 

Preotul Gherasie Antonescu din Gîngiova, Dolj, trecut prin Bălţile Brăilei, a decedat după 
eliberare. 

Preotul Mihai Apostol a fost arestat în 1960 şi condamnat. 

Preotul Ioan Apostu (�), născut la Hârlău în 1921, a fost paroh în localitatea Deleni, laşi. 
Condamnat în 1958 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a decedat la Aiud.  

Preotul Ion D. Arbore (1889-1956) din comuna Dimăcheni-Dorohoi (azi Corlăteni, Botoşani), a 
fost deţinut politic între 1947 - 1948 la Dorohoi, Suceava, Jilava şi Gherla iar în perioada 1952 - 1953 la 
Botoşani, Suceava şi Canal. 

Preotul Ardeu din satul Pricaz, Hunedoara, a fost închis la Securitatea din Deva. 

Părintele Ilarion Argatu, călugăr de la Mănăstirea Căldăruşani, a trecut prin închisorile 
comuniste. 

Preotul Dumitru Argint, născut la 16 iunie 1907 în comuna Şişcani, Bârlad, preot la biserica 
Văcăreşti din Bucureşti, a fost arestat în 1948 pentru multiplicare de publicaţii interzise şi condamnat 
de Tribunalul Militar Bucureşa, prin sentinţa nr. 303/8. 03. 1949, la patru ani şi şase luni de 
închisoare, pedeapsă ce i-a fost suplimentată cu încă cinci ani, dar a fost eliberat în 1954. 

Preotul Haralambie Argintaru din parohia Cloşani, Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, a fost 
deţinut în perioada iulie 1959 - aprilie 1960. 

Preotul Ion Arnăutu, născut în 1905 la Doanca, judeţul Olt, unde a devenit mai târziu paroh, a 
fost arestat în 1959 şi condamnat la trei ani de închisoare, apoi trimis la Poarta Albă. 
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Preotul Marin Arnăutu din Romanaţi, a fost deţinut în perioada 1958-1964. A decedat după 
eliberare. 

Ieromonahul Hrisostom Asavei de la Mănăstirea Durau, născut la Bistricioara, Neamţ, a făcut 
parte din "Gărzile Decebal" şi a fost arestat în 1949, cu lotul de la Schitul Durau. 

Preotul Anton Atnagea, născut în 1890 în Zorlenţu Mare, Caraş-Severin, paroh în satul natal, a 
fost arestat în 1952 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi închis la Gherla. 

Preotul Romul Avram din Satu Nou, Şomcuta, a fost arestat în 1952. 

Preotul Cornel Avramescu din Uroi, Hunedoara, a trecut prin închisorile comuniste. 

Preotul Marcel Avramescu din Bucureşti a fost închis la Jilava. Preotul Hargea Bab din Checiş, 
Şomcuta, a fost arestat în iulie 1952. 

Preotul Iosif Bab din Satu Mare, condamnat în 1950 la şapte ani şi jumătate de închisoare, a 
trecut prin temniţele de la Cluj, Gherla şi Aiud. 

Protopopul Baba de Alba Iulia, originar din Bistriţa-Năsăud, a fost închis la Alba Iulia şi Aiud. 

Preotul Constantin Babalâc, născut la 29 mai 1909 în Devesel, Mehedinţi, paroh în Jiana 
Veche, Mehedinţi, Cernaia şi Devesel, a fost închis prima dată în perioada 15 decembrie 1950 - 8 
februarie 1953, apoi între 24 iunie 1959-6 mai 1964. 

Preotul Baciu din Mânerău. Hunedoara, a trecut prin temniţele comuniste. 

Preotul Constantin Badiu a fost închis între anii 1952-1956 si 1958-1962. 

Preotul Gavril Baicu din Săldăbagiu, a dispărut în 1952. 

Preotul Balaban din comuna Marga a fost deţinut politic. 

Preotul Dimitrie Balaur s-a născut în 1903 la Rezeni, judeţul Lăpuşna, în Basarabia. A studiat 
la Seminarul din Chişinău şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti, absolvită în 1928 cu magna cum 
laude. În 1932 a absolvit şi Facultatea de Geografie. 

Întors acasă, a fost numit consilier cultural al Eparhiei Hotin - Bălţi. În 1937 s-a căsătorit şi a fost 
hirotonit preot în noaptea de Paşti a aceluiaşi an. 

După ce, în ziua de 26 iunie 1940, U.R.S.S. a dat României ultimatum să evacueze Basarabia în 
24 de ore, familia părintelui Balaur s-a refugiat la Iaşi, apoi la Bucureşti. O dată cu reluarea 
Basarabiei, familia preotului Balaur s-a întors acasă, în Basarabia pustiită de sovietici prin deportări şi 
crime. 

La 4 aprilie 1959, din biserica la care slujea în Bucureşti, unde s-au refugiat din nou, părintele 
Dimitrie Balaur a fost ridicat de Securitate. Procesul a avut loc la data de 4 septembrie, când părintele 
Dimitrie împlinea 56 de ani. A fost condamnat la 27 de ani de muncă silnică, pentru "activitate contra 
primului stat socialist din lume" şi pentru "activitate contra orânduirii de stat". A fost închis la Jilava, 
Gherla şi Periprava până în 1964.  

În timp ce părintele era închis, familia sa, soţia şi fiica, au îndurat numeroase greutăţi şi 
umilinţe. După ce a ieşit din închisoare, părintele Dimitrie Balaur a fost repartizai la o parohie dintr-
un cartier bucureştean. 

Preotul Mihai Balica de la biserica Bucur din Bucureşti, născut la 19 septembrie 1912, a fost 
paroh în localităţile Raiu, Jugani şi Murgeni. Condamnat prin sentinţa nr. 342/1950 a Tribunalului 
Militar Bucureşti la 16 ani de închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale", a fost închis până în 
1964, la Aiud, Oradea, Râmnicu Sărat şi Botoşani. 
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Părintele Petru Balint, paroh în localitatea Turcheş, Braşov, a fost închis în temniţele 
comuniste. 

Preotul Ioan Bancoş din Urmeniş, Maramureş, a fost deţniut politic.  
 
Preotul Banu era închis în 1956 la Aiud. 

Preotul Gheorghe Baranoschi, născut la 16 octombrie 1911, paroh în Suhuleţ, Iaşi, a fost arestat 
în 1952 şi condamnat administrativ la doi ani de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o în colonia 
Galeş, la Peninsula şi Borzeşti. 

Preotul Constantin Barbălată a trecut pe la Baia Sprie în 1953. 

Preotul Antonie Barbăscumpă, născut la 6 august 1912, paroh în localitatea Sâmbăta, Bihor, a 
fost condamnat la cinci ani de închisoare, pentru deţinere de armament, prin sentinţa nr. 753/18. 01. 
1960 a Tribunalului raionului Tudor Vladimirescu. 

Preotul Aurelian Bărbici, parohul bisericii Sf. Nicolae din Tg. Jiu, s-a  aflat în detenţie între 1949 
şi 1954. A decedat în 1959. 

Preotul Barbu din comuna Cârna, judeţul Dolj, a fost închis la Văcăreşti. 

Preotul Alexandru Barbu, născut la 20 mai 1914 în comuna Ioneşti, paroh în Fişcălia, Vâlcea, a 
fost închis între anii 1952 - 1954 şi 1958 - 1964. 

Preotul Pantelimon Barbu din Dolj a trecut prin temniţele comuniste. 

Preotul Lazăr Bardan, născut la 30 octombrie 1909, paroh la Hurezu, a fost închis între anii 1952 
- 1954. 

Preotul Barnovescu din Bârlad a fost închis în temniţele comuniste. 

Preotul Eugen Başti din Medişa, judeţul Satu Mare, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj 
prin sentinţa nr. 1535/29. 07. 1950, pentru "uneltire contra ordinii sociale", la patru ani de închisoare. 

Preotul Ioan Batin (�) din Strei Sângeorgiu, judeţul Hunedoara, a decedat în închisoare la 
Gherla. 

Preotul Dumitru Bazilescu 2 (�) a murit în 1961, la Periprava. 

Arhimandritul Grigore Băbuş a fost arestat cu grupul "Rugul Aprins". A trecut prin 
închisorile Uranus, Jilava, Salcia între 1959 - 1964, având o condamnare de 20 de ani. 

Preotul Ilie Băcioiu de la biserica Icoanei din Bucureşti, născut la 5 iulie 1909 în comuna 
Dragoslavele, a fost închis în perioada 20 iulie 1952 - 30 mai 1954.  

Preotul Mircea Bădescu din Slătioara, Romanaţi, a trecut prin temniţele comuniste. 

Preotul Vasile Bădescu, născut la 12 octombrie 1911 în comuna Scurtu Mare, regiunea 
Bucureşti, a fost închis în perioada 18 iulie 1952 - 25 aprilie 1955. 

                                                           

2 În volumul Biserica întemniţată, România 1944 - 1989 publicat de Institutul pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti 1998, 
apare şi Aurel Bazilescu, tot decedat la Periprava. Foarte probabil, este vorba despre aceeaşi persoană. 
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Părintele iconom stavrofor Gheorghe I. Bădoiu, născut la 10 mai 1915 în comuna Cobia de 
Sus, regiunea Piteşti, a fost arestat în 15 mai 1948. După trei luni la penitenciarul din Târgovişte, este 
transferat la Aiud unde e supus la diferite munci; între altele, a lucrat la tăiat lemne cu gaterul. în ajunul 
Crăciunului din 1948 a fost mutat la închisoarea din Ocnele Mari, unde a rămas timp de doi ani. 
Viaţă de închisoare, cu terci, turtoi, arpacaş, priciuri cu rogojini etc. În camera 9 de la etaj, a fost 
închis cu încă 80 de deţinuţi, majoritatea preoţi: Nelu Rădulescu, Titi Diaconescu, Marin Stăncescu, 
Vasile Ionescu, Dumitrache din judeţul Olt, Nicu Ivan din Focşani, Tiberiu Şuta, Panciovan etc. 
Printre deţinuţii din camera 9 se afla şi generalul Mihail Gheorghe, unul dintre autorii actului de la 
23 august. în camera 6 era închis Petre Ţuţea.  

După doi ani de suferinţă petrecuţi aici, a fost transferat în infernul de la Canal, la Capu Midia. 
Norme de muncă supraomeneşti, oprirea hranei celor ce nu realizau norma... Aici, preoţii Păunescu şi 
Nicolae Ilie din Teleorman, precum şi preotul Vasile Ionescu din Olt, cu picioarele paralizate, erau 
totuşi obligaţi să muncească, dar, cum nu-şi mai simţeau picioarele, erau transportaţi în roabă. La 
Midia s-au mâncat broaşte, şerpi, iarbă şi buruieni. Un deţinut a prins o căţea pe care a tăiat-o şi a 
mâncat-o împreună cu prietenii săi. În iadul acela a lucrat doi ani la cărat cu roaba, la spart piatră şi la 
încărcat vagoane, alături de Corneliu Coposu. 

La un moment dat, din neatenţie, şi-a întins rufele spălate pe iarbă, dincolo de linia până la care le 
era îngăduit deţinuţilor să păşească, Iară să fie observat de soldatul care îi păzea. Mustrat de superiorul 
său, un sergent-major ungur, soldatul s-a aşezat cu arma la ochi, pregătit să-1 ucidă pe acela care va 
ridica hainele; răsplata ar li fost zece zile de permisie şi o primă de cinci mii de lei, bani mulţi la 
vremea aceea. Dar cu părintele Gheorghe I. Bădoiu s-a întâmplat o minune. Pur şi simplu a uitat să-şi 
ia hainele întinse la uscat. La sfârşitul zilei, la plecare, i s-a cerut să-şi ridice hainele de acolo, dar la 
sugestia lui Corneliu Coposu, nu le-a luat, spunând că nu îi aparţin şi că ale sale au rămas la barăci. 
Comandantul Sabo 1-a lovit cu pumnii în faţă şi, după ce a căzut, 1-a târât spre locul unde ar fi urmat 
să fie împuşcat. Părintele s-a agăţat de un lemn; a fost bătut mult, dar 1a intervenţia şefului de 
detaşament, în cele din urmă comandantul Sabo a renunţat la intenţia sa. 

Altă dată, când detaşamentul de muncă în care se afla nu şi-a mai putut îndeplini normele 
supraomeneşti, conducerea lagărului a decis să aducă un alt detaşament, al învăţătorului Ioil, care să 
demonstreze că norma se poate nu numai realiza, ci chiar depăşi. Numai că în timp ce călăul Borcea îi 
înjura pe cei din echipa părintelui, dând ca exemplu detaşamentul lui Ioil, s-a auzit o bubuitură; când au 
coborât în Canal, unde era vechiul lor loc de muncă, ocupat acum de detaşamentul lui Ioil, au găsit o 
grămadă uriaşă de pământ: vagoneţii şi oamenii erau îngropaţi cu toţii. Patruzeci şi cinci de oameni au 
murit în acel accident. 

Până la 2 februarie 1953 când a fost eliberat, timp de patru ani şi nouă luni a rămas în închisoare 
fără să fie condamnat. 

După eliberare a dus-o uneori şi mai greu decât la închisoare. Urmărit şi persecutat până în 
decembrie '89, i-a avut totuşi pe enoriaşi mereu de partea sa. 

"La sfârşitul anului 1947 - îşi aminteşte părintele - când a fost obligat să abdice Regele Mihai, 
mă găseam în vizită la un general din satul meu. Se numea Vasile Măinescu şi era comandant general 
al Cavaleriei din România (...). Cum stăm de vorbă, dânsul cu paharul în mână, s-a auzit prin radio 
vestea abdicării regelui. Generalul s-a aprins la faţă, i-au dat lacrimile, s-a ridicat în picioare şi a spus: 
Acum s-a zis cu ţara noastră. I-a căzut paharul din mână şi s-a spart. (...) A fost şi el curând arestat şi a 
murit la Jilava. " 

 
Preotul Cornel Bălan din Apateu, Satu Mare, a fost arestat la 13 februarie 1952. 

Părintele Dumitru Bălaşa, născut la 1 august 1911 în comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea, este 
licenţiat în teologie, cu calificativul magna cum laude. Preot ortodox şi cercetător istoric, a activat în 
cadrul Asociaţiei Slaviştilor din România, a fost secretar al Institutului de Istorie Naţională, filiala 
Oltenia; a activat de asemenea ca redactor la revistele "Foi literare", "Celula", "Oltenia" şi "Mitropolia 
Banatului". 

A fost căsătorit cu Ana Grecu, care a decedat în 1967, şi are două fete: Ileana şi Maneta. 
Prima oară a fost arestat în 1938 în gara Balş, deoarece avea asupra sa un pachet cu 1000 de copii 

xerox ale scrisorii lui Iuliu Maniu către patriarhul Miron, preşedintele Consiliului de miniştri, cu 
prilejul instaurării dictaturii regale a lui Carol al II-lea. Pachetul era adresat avocatului Mihăilescu, şeful 
Partidului Naţional Ţărănesc din oraşul Balş. A fost închis la Caracal şi apoi la Craiova, judecat şi 
condamnat la trei luni de închisoare. Eliberat, s-a întors acasă, dar a fost dat afară din preoţie. S-a 
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angajat ca zilier, pentru a-şi putea întreţine familia, dar a fost din nou arestat de către Armând Călinescu. 
închis la Vaslui şi apoi transferat în Lagărul de la Sadaclia în Basarabia, se afla într-un lot de 41 de 
preoţi, dintre care 39 erau ortodocşi şi doi uniţi. După ce Corneliu Codreanu a fost ucis, cei 41 de preoţi 
au fost eliberaţi. Părintele Dumitru Bălaşa a lucrat pe la mai multe ferme, cu ziua, pentru a asigura 
familiei cele necesare traiului. 

În 1940 a fost din nou arestat apoi reabilitat şi trimis pe front în U.R.S.S., unde a fost decorat 
cu ordinul Steaua României. După 23 august 1944, a fost arestat la Craiova din ordinul lui Vîşinski, 
care îşi avea sediul temporar în acest oraş. La intervenţia amicului său academician C.S. Nicolaescu-
Plopşor din Craiova, a fost eliberat. în anul 1945 s-a stabilit în comuna Şuteşti, unde şi-a construit o 
casă, dar în 1959 a fost arestat din nou. A fost trimis în teribila închisoare de la Piteşti. După şase luni 
de chinuri şi teroare, cu interogatorii noaptea, cu bătăi până la sânge etc, în Vinerea Mare din 1960 a 
fost condamnat, prin sentinţa nr. 176/1960 a Tribunalului Militar Craiova, la şase ani de închisoare. Au 
fost aduşi ca martori mincinoşi în procesul său: Marin Oprea, zis Mărăcine, secretar P.C.R. din Şuteşti, 
Dumitru Preduţoiu, preşedintele Consiliului Comunal Şuteşti, Ilie Traşcă, preşedintele colhozului. Victor 
Buică, contabil, Vasilc Oprita, gardian, şi o femeie din satul Verdea. A executat pedeapsa Ia Piteşti, Jilava, 
Aiud şi un an în Balta Brăilei, la Salcia. I s-a confiscat şi casa; soţia a fost evacuată, cu doi copii. 

A fost închis împreună cu preoţii Ilie Stan din Guşeoaia, mort la Aiud, Petre Diaconescu din 
parohia Mitrolani, judeţul Vâlcea, Ion Bălaşa (tatăl pictorului Sabin Bălaşa), închis la Periprava fără 
să fie condamnat, Ştefan Bălaşa şi Luca Popcscu din Zlătărei, judeţul Vâlcea, condamnat în 1952. 

Eliberat în 1964, a lucrat ca redactor la revista "Mitropolia Olteniei". În 1983, Securitatea i-a 
confiscat toate cărţile, în urma unei percheziţii de patru ore. 

Părintele Dumitru Bălaşa a publicat, în ciuda repetatelor arestări şi a permanentei prigoane, peste o 
mie de articole şi numeroase cărţi. 

Preotul Ion Bălaşa, născut la 26 mai 1908, la Guşoeni, Vâlcea, paroh în Dobriceni, Olt, a fost 
închis iară condamnare, între anii 1959 - 1964, pentru uneltire. 

Părintele Ştefan Bălaşa a fost hirotonit în 20 iulie 1932 pentru parohia Bărbuceni. Arestat 
de Securitatea din Drăgăşani în ziua de 16 septembrie 1959, ca urmare a unei înscenări, a fost imediat 
transferat la Piteşti, unde a rămas zece luni, cât a durat ancheta. în timpul cercetărilor a fost bătut de 
doi anchetatori, amândoi cu numele Ispas. Acuzat la început de activitate legionară, a fost trecut ulterior 
în lotul contrarevoluţionarilor. Când cei doi martori mincinoşi s-au încurcat în declaraţiile pe care le 
făceau, părintele Ştefan Bălaşa a ştiut să scoală în evidenţă contradicţiile din aceste mărturii, dar în loc 
să fie în favoarea sa, această atitudine i-a sporit perioada de condamnare la cinci ani. De la Piteşti a fost 
transferat la Jilava şi, după şase săptămâni, în Balta Brăilei, la Grădina, Strâmba, Salcia şi Stoieneşti. 

A fost închis împreună cu părintele Gheorghe Chiriac din Bucureşti şi cu părintele Ghiocel din 
judeţul Dâmboviţa. 

Preotul Matei Bălănoiu, paroh la Băile Govora, a fost deţinut la Canalul Dunăre - Marea 
Neagră. 

Preotul Nicolae Bălănuţă, născut la 26 august 1911 în localitatea Străoanu de Sus, Vrancea, a 
studiat la Seminarul din Galaţi şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. A s luj i t  în parohia Păuleşti, 
Vrancea, şi la capela militară din Focşani. A fost luat prizonier pe frontul de Est, iar între anii 1959 -
1962 a fost închis. 

Preotul Victor Bălăşescu, născut la 30 octombrie 1905 în Lăcusteni, Vâlcea, paroh la Sineşti, a 
fost închis pentru uneltire, între anii 1951 - 1961. 

Preotul Gheorghe Bălătuş, Şomcuta, a dispărut în ziua de 16 august 1952. 

Preotul Petre Bălăuţescu, născut la 14 iunie 1907 în localitatea Ivăneşti, Vaslui, paroh la 
Dumbrăveni şi Costeşti, Vaslui, a fost arestat la 19 august 1959 şi condamnat pentru "uneltire 
împotriva ordinii sociale", la zece ani de închisoare, de către Tribunalul Militar Iaşi. A fost eliberat în 
1964.  

 
Părintele Emil Băldescu, fiul preotului Ioan Băldescu, născut la Seaca, Teleorman, la 23 

noiembrie 1912, a fost preot în parohia Sfântul Haralambie, protopopiatul Turnu Măgurele. 
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Condamnat administrativ la doi ani de închisoare, a fost trimis la Ghencea, apoi transferat la Galeş în 
1952, din 17 noiembrie 1952 a lucrat la montarea de cale ferată în lagărul de exterminare Peninsula - 
Valea Neagră - "lagărul de contrarevoluţionari nr. 1". 

Pe data de 11 august 1953 a fost eliberat. La intervenţia patriarhului Justinian pe lângă Gheorghiu-
Dej, cu care era în bune relaţii, au fost eliberaţi atunci câteva zeci de preoţi. La întoarcerea acasă, 
enoriaşii l-au primit cu multă dragoste. Abia atunci a aflat toate câte a îndurat între timp familia sa; 
între altele, fiul său fusese eliminat pe motiv că are un tată "bandit". 

Astăzi, părintele Emil Băldescu locuieşte în Turnu Măgurele. 

Părintele Ioan Băldescu (�) a absolvit Seminarul din Bucureşti în 1906, după care s-a căsătorit 
cu o fată din apropierea satului său natal, Mihăieşti. Urmărit ca instigator în mişcările ţărăneşti din 
1907, a plecat în comuna Seaca, judeţul Teleorman. Acolo i s-au născut cei opt copii, între care şi 
Emil, care a devenit preot şi a fost, la rându-i, închis. 

În iulie 1919 a fost numit protoiereu al judeţului Teleorman. În 1928 s-a mutat la Turnu 
Măgurele, dar a păstrat la Seaca 5,25 hectare de pământ, pentru caic a fost acuzat mai târziu că este 
chiabur. 

La alegerile din 1933 a fost ales senator pe listele Partidului Liberal. 
La 15 august 1952, de Sfânta Măria, seara, a fost arestat de acasă. În aceeaşi noapte a fost ridicat 

şi fiul său, părintele Emil Băldescu. Au fost transportaţi în lanţuri la Ghencea. Acasă au rămas două 
femei, fără nici un ajutor. 

În septembrie, părintele Ioan Băldescu, care suferea de inimă, boală ce s-a agravat, a fost internat 
la infirmeria lagărului. La 19 septembrie, un grup de 400 de oameni, între care şi cei doi preoţi Băldescu, 
au fost trimişi la Canal. În seara de marţi, 23 septembrie, părintele Emil a vorbit pentru ultima oară cu 
tatăl său. A doua zi, pe când era dus la lucru în coloană, a întâlnit o altă coloană de deţinuţi, ce se 
întorceau de la lucru şi purtau cu ei un om mort; era tatăl său. Părintele Ioan Băldescu a murit 
împingând la o roabă grea; inima lui nu a mai rezistat. A doua zi, i s-a permis fiului să-şi vadă tatăl 
mort, la infirmerie; era în anteriul său preoţesc, aruncat într-o cabină de W.C., încă nefolosită. 

Părintele Nichita Bălescu a fost arestat între 26 decembrie 1942 - 4 martie 1943 şi 14 octombrie - 
12 noiembrie 1944. A fost închis în lagărul de la Târgu Jiu, la Mănăstirea Tismana şi la Făgăraş. Între 
1957 - 1964 şi chiar mai târziu, a fost mereu convocat la Securitate şi anchetat. 

Preotul Pantelimon Băloiu, a fost arestat în perioada 1959 - 1963, fiind condamnat de 
Tribunalul Militar Iaşi prin sentinţa nr. 122/1960.  

Preotul Nicolae Bănescu din localitatea Apa Sărată, Argeş, a fost arestat în 1958 şi condamnat 
pentru omisiune de denunţ; era în legătură cu fraţii Arnăuţoiu. 

Preotul Dobrin Bănuţ (1903-1990) de la biserica Sf. Filofteia din Brăila a fost condamnat la 
25 de ani de muncă silnică şi închis la Galaţi şi Canal. A fost eliberat în 1964. 

Preotul Marin Bărăscu, născut la Scorniceşti în 1915, paroh la Coteana, Olt, a fost 
condamnat politic. 

Părintele Pimen Bărbieru, stareţ la schitul Cetăţuia, a fost condamnat la 25 de ani de muncă 
silnică, prin sentinţa nr. 478/11. 05. 1950. Avusese legături cu colonelul Arsenescu şi cu ceilalţi din 
grupul lui şi-i adăpostise. A executat 14 ani şi nouă luni din pedeapsă. A trecut prin Jilava, Târgu 
Ocna, Baia Sprie şi Aiud. A murit la Mănăstirea Pasărea în 1982. 

Preotul Ioan Bărdaş s-a născut în localitatea Inand, judeţul Bihor, la 26 decembrie 1913. A fost 
hirotonit în 1942, de către episcopul-martir Nicolae Popovici, pentru parohiile Groşeni şi Sâc, plasa 
Beliu-Bihor, unde a slujit până în momentul arestării. A făcut parte din mişcarea de rezistenţă "Horea, 
Cloşca şi Crişan", de pe valea Crişului Alb, al cărei şef era inspectorul şcolar Ioan Blăgăilă. între anii 
1951 - 1953 a făcut de asemenea parte din grupul de rezistenţă organizat în Munţii Codrului, sub 
comanda maiorului N. Dabija, care a fost prins şi executat la Sibiu în 1964. Condamnat la 20 de ani de 
muncă silnică, de către Tribunalul Militar Timişoara, prin sentinţa nr. 66/7. 03. 1953, părintele Ioan 
Bărdaş a fost închis 14 ani în penitenciarele Arad, Timişoara, Jilava, Lugoj, Capu Midia şi Aiud. 

S-a aflat în celulă împreună cu părintele Dumitru Stăniloae, cu preoţii Ilarion Felea, Bartolomeu 
Anania, D. Bejan, T. Gherasimescu, Marcu Vrânceanu, Gr. Băbuş, Daniil Tudor, Benedict Ghiuş, 
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Traian Bogdan, Vasile Giurgiu etc. În volumul Calvarul Aiudului3 părintele Ioan Bărdaş îşi publică 
amintirile din perioada 1953 - 1964, în care a fost închis. 

Preotul Dumitru Bărnărescu din Tutova a fost arestat în 1945 şi trimis în lagărul de la 
Caracal. 

Preotul Pavel Bâlcă din Rugi, Caraş-Severin, a fost deţinut politic. 
 
Preotul Dumitru Bârjoveanu, născut în 1906 la Corodeşti, Vaslui, a fost condamnat în 1958 la 

14 ani detenţie. A trecut pe la Aiud. 

Preotul Ioan Bârlănescu din Vădastra, Olt, s-a născut la 7 aprilie 1917 în localitatea Bucinişu, 
Olt. Condamnat la şase ani de închisoare de Tribunalul Militar Craiova, este graţiat în 1964. După 
eliberarea din închisoare, slujeşte în parohiile: Bislreţu Nou, Dolj, Naidaş, Balinţ şi Moşniţa Veche, în 
Arhiepiscopia Timişoarei. 

Preotul Victor Bârlănescu, născut la 14 mai 1915 la Buciniş, Olt, a fost arestat în 1950 şi 
condamnat la cinci ani detenţie, prin sentinţa 864/ 1950 a Tribunalului Militar Craiova. A executat 
pedeapsa la Brăila. 

Preotul Dumitru Bârnovescu, născut la 10 octombrie 1906 în localitatea Cordeşti, Vaslui, 
paroh în bârlad, a fost arestat în perioada 10 august 1948 - 15 noiembrie 1956. în 1959 este arestat 
din nou şi condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", prin sentinţa nr. 61 13. 01. 1959 a 
Tribunalului Militar laşi la 15 ani de muncă silnică. A fost eliberat în 1964. 

Preotul Gheorghe Bârsan, născut în 1922 la Chelina, Maramureş, paroh în Sighet, a fost arestat 
şi condamnat pentru uneltire. A trecut prin închisoarea de la Jilava. 

Preotul Zamfir Bârsan din Ocnele Mari a fost eliberat în 1953, împreună cu alţi 50 de preoţi. 

                                                           
3 În pregătire la Editura Episcopiei Ortodoxe din Oradea. 
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