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Preot dr. Cosmin Panțuru

După instaurarea regimului comunist în România s-au constituit organizații 
„antirevoluționare” care prin activitatea desfășurată au încercat să îndepărteze 
de la conducerea țării noua structură politică. În partea de vest a țării, în județele 
Arad, Bihor, Alba și Hunedoara a acționat grupul condus de Adrian Mihuț 1. 
Printre adepții acestui grup s-a numărat și părintele Rațiu Florian și implicit 
soția sa Cornelia. 

Florian Rațiu s-a născut la 7 aprilie 1901 în Șicula (jud. Arad). A absolvit 
Academia Teologică din Arad și a funcționat ca pedagog și profesor suplinitor 
la Școala Normală din Arad (1927-1928) și apoi ca preot la Moroda (1928-
1956). A făcut parte din cele 20 de persoane care au fost judecate în lotul I din 
Dosarul Mihuț, iar în urma procesului ce a durat doar trei zile 2 a fost condamnat 
pentru crimă de uneltire la muncă silnică pe viață (1956-1964). Grațiat în 1964 
a ajuns preot la Clopodia (1964-1974) 3. După pensionare s-a retras la Lugojel 

1  Adrian Mihuț s-a născut în Măderat, în jud. Arad, la data de 24 septembrie 1922. Primele șase 
clase primare le-a urmat la Liceul „Avram Iancu” din Brad, iar ultimele două la Liceul „Decebal” 
din Deva pe care l-a absolvit ca șef de promoție pe țară, motiv pentru care a primit aprecieri din 
partea regelui Mihai. Imediat după absolvire a fost arestat și condamnat la 10 ani de închisoare 
corecțională pentru activitatea legionară din timpul liceului. După un an de executare (1943-1944) 
a fost înrolat în armată și trimis la Școala de Ofițeri de Artilerie din Craiova (1944). Începând cu 
1945 a urmat Facultatea de Electromecanică din Timișoara. A făcut parte din „Frățiile de cruce” 
(1937-1941) și din structuirile legionare studențești timișorene (1945-1948), înființând-și propria 
organizație anticomunistă. A fost urmărit de securitate, judecat, condamnat la moarte în primăvara 
lui 1957 și executat la Penitenciarul din Jilava la 10 decembrie aelași an; cf.  Aurel Brazdă, Organizații 
anticomuniste din județul Bihor, Asociașia deportaților și victimelor oprimării comuniste, Bihor-
Oradea, România, 2004, p. 12; Corneliu Cornea, Jurnalul detenției politice în judeșul Arad 1946-
1989, Arad, Editura Mirador, 2000, p. 136; ***, Bande, Bandiți și Eroi, Grupurile de rezistență și 
Securitatea (1948-1968). Documente, București, Editura Enciclopedică, 2003, p. 333; Cicerone 
Ionițoiu, Victimele terorii comuniste, arestați, torturați, întemnițați, uciși. Dicționar M, București, 
Editura Mașina de scris, 2004, p. 63; Arhiva CNSAS, fond Informativ, Dosar nr. P 224, vol. 16, f. 
256, la Gabriel Moisa, Marius Kramer, Structuri anticomuniste din vestul României. Grupul Adrian 
Mihuț, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 23-25 și 59).

2  Amănunte despre acestea a se vedea la G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 59-61.
3  Vasile Manea, Preoți ortodocși în închisorile comuniste, Editura Patmos, p.217-218.
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(jud. Timiș) unde și-a petrecut restul vieții. A murit în anul 1981 și e înmor-
mântat în cimitirul din Lugoj.

Legăturile părintelui Florian Rațiu cu Adrian Mihuț au început în anul 1951. 
Ele sunt menționate în declarațiile martorilor și învinuiților din dosarul nr. 
617/957 al Tribunalului Militar Cluj, fiind cuprinse în sentința penală nr. 
1101/1957 4.

Adrian Mihuț a recrutat mai multe persoane, printre care și soții Rațiu cărora 
„le-a dat aceeași misiune ca și celorlalți membri recrutați de el, în sensul de a 
recruta și ei alți membri și de a procura armament, în vederea scopului urmărit 
de organizația contrarevoluționară, de a răsturna prin violență regimul democrat 
popular din R. P. R.” 5, și în acest scop de a lua legături cu alte grupuri 
revoluționare 6.

Din actele depuse la dosarul cauzei, aflăm că la Moroda, Adrian Mihuț i-a 
trimis vorbă preotului Florian Rațiu că ar dori să-i facă o vizită. Inițial părintele 
nu a fost de acord, întrucât se temea de posibilele consecințe nefaste pentru el 
și familia sa în cazul în care s-ar fi aflat despre întâlnirea lor 7. Cu toate acestea, 
Rațiu Florian a luat legătura cu „legionarul fugar Adrian Mihuț”. În primăvara 
anului 1951, la domiciliul învinuitului Opreț Iacob zis Buțu, prin intermediul 
acestora (...) au purtat împreună discuții cu caracter dușmănos la adresa orân-
duirii de stat democrat popular din R. P. R. Totodată l-a pus în temă și despre 
faptul că are cunoștiință de o organizație contrarevoluționară, formată din mai 
multe elemente al cărui scop este răsturnarea prin violență a regimului democrat 
popular din R. P. R., iar părintele a acceptat să devină membru al organizației 
contrarevoluționare. Au discutat apoi despre lărgirea acestei organizații prin 
recrutarea de elemente de încredere, orientându-se asupra activității politice 
pe care acestea au desfășurat-o în trecut ca: legionari, P. N. Ț.-iști și alții 8. A 
avut cunoștință că legionarul fugar Mihuț Adrian era înarmat și că acesta a 
comis mai multe acte de teroare împotriva organelor de stat. (...) Fiind interogat, 
Rațiu Florian a recunoscut în întregime faptele expuse mai sus 9, a fost învinuit 
de infracțiunea „nedenunțarea actelor de teroare”, p. p. de art. 6, alin. III din 
D. L. 199/950, combinat cu art. 1, lit. D, din D. L. 199/950 10. 

De asemenea, datorită faptului că a săvârșit fapta „de a fi primit, păstrat și 
răspândit în public scrieri cu conținut contrarevoluționar”, a întrunit elementele 
constitutive ale infracțiuniii de „răspândire de publicațiuni interzise”; p.p. de 

4  Arhiva personală a preotului Sorin Rațiu din Timișoara (în continuare APSR), conținutul sentinței 
penale nr. 1101/1957 din dosarul nr. 617/957 al Tribunalului Militar Cluj, privitoare la preotul Florian 
Rațiu a fost pus la dispoziție de către fiul acestuia, Sorin Rațiu căruia îi mulțumim pe această cale.

5  Concluzii de învinuire nr. 658, vol. V, fila 251, la G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 172-173.
6  Concluzii de învinuire nr. 658, vol. I, fila 404, la G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 177.
7  G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 42.
8  Concluzii de învinuire nr. 658, vol. III, fila 75, la G.  Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 201-202.
9  Concluzii de învinuire nr. 658, vol. III, fila 272, la G.  Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 203-204.
10  Concluzii de învinuire nr. 658, vol. III, fila 75, la G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 227.



122 Altarul Banatului

art. 325, alin. III, lit. C. din C. P. 11, motiv pentru care s-a dispus trimiterea în 
fața Tribunalului Militar, conform prevederilor art. 269-278 C.P.C 12.

Din interogatoriul luat la tribunal inculpatului Morodan Gheorghe reiese 
că acesta l-a cunoscut pe Adrian Mihuț în „locuința preotului Rațiu Florian” 
prin intermediul părintelui fiind recomandat de el ca „om liniștit și cinstit”. 
Acasă la Morodan, Mihuț s-a adresat lui Rațiu spunându-i că trebuie să termine 
„scrisoarea către episcop”, discuție purtată și a doua zi. Rațiu Florian a afirmat 
despre Mihuț că „este om învățat” 13.

Din proba testimonială depusă la tribunal, părintele Florian Rațiu a declarat 
însă că nu a fost de acord ca Mihuț Adrian, Opreț Iacob și Gheorghe Morodan 
să se întâlnească în locuința sa, respectiv în casa parohială din Moroda. Din 
acest motiv cei trei au plecat la locuința lui Morodan, după un timp alăturându-
li-se și el. A rămas o jumătate de oră și au „discutat chestiuni bisericești”, 
eveniment repetat și în ziua următoare. După plecarea lui Mihuț, Morodan a 
afirmat că acestuia „îi lipsește o doagă”, părintele sfătuindu-l să nu aibă încre-
dere în el 14. Referitor la „discuțiile bisericești” purtate în locuința lui Morodan 
Gheorghe, acestea într-adevăr au avut loc deoarece în calitatea sa de părinte, 
Florian Rațiu se ocupa de îndrumarea credincioșilor organizați în societatea 
„Oastea Domnului”. Nesupunându-se organismelor superioare de a nu se mai 
întâlni în biserică în zi de duminică la vecernie, după instaurarea completă a 
regimului, aceste întâlniri au avut loc la locuințele unor familii de ostași, unde 
se mai discutau și probleme actuale, cum ar fi „cotele obligatorii” 15.

Din depoziția martorului Mihuț Adrian reiese că el i-a înmânat personal 
preotului Rațiu Florian Apelul său și i-a citit chiar și „contrapastorala” sa (care 
era adresată episcopului Andrei Maghieru ca un refuz de a se supune autorităților 
de stat – n. n.). De asemenea, Apelul a fost citit de către părinte lui Morodan 
Gheorghe, Rațiu Florian și Foltan Vichente 16.

Toate faptele au fost reținute de către instanță după cum urmează: „Inculptul 
Rațiu Florian, preot în comuna Moroda, în primăvara anului 1951 prin inter-
mediul coinculpatului Opreț Iacob zis Buțu în legătură cu legionarul fugar 
Mihuț Adrian;

11  G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 227.
12  Ibidem, p. 229.
13  Sentința penală nr. 1101 din 20 iunie 1957 a Tribunalului Regiunii a III-a Militară Cluj, 

interogatoriul inculpatului Morodan Gheorghe la tribunal, în Dosarul nr. 648/1957,  fila 31, la G. 
Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 245-246.

14  Sentința penală nr. 1101 din 20 iunie 1957 a Tribunalului Regiunii a III-a Militară Cluj, 
depoziția martorului Rațiu Florian din 20 aprilie 1957, în Dosarul nr. 648/1957,  fila 70, la G. Moisa, 
M. Kramer, op. cit., p. 249.

15  Declarație preot Sorin Rațiu din 5 mai 2015.
16  Sentința penală nr. 1101 din 20 iunie 1957 a Tribunalului Regiunii a III-a Militară Cluj, 

depoziția martorului Mihuț Adrian la tribunal, în Dosarul nr. 648/1957,  fila 55, la G. Moisa, M. 
Kramer, op. cit., p. 250.
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Cu ocazia discuțiilor ce au avut loc la domiciliul lui Opreț Iacob, unde 
fugarul se adăpostise în cunoștință despre situația juridică a acestuia și de 
faptul că acesta este conducătorul unei organizații contrarevoluționare în care 
sunt încadrați mai multe elemente dușmănoase, organizație al cărui scop este 
răsturnarea prin violență a regimului democrat din R. P. R.

La propunerea pe care o face fugarul, de a se încadra în organizație, incul-
patul nu se opune, acceptând să devină membru a acesteia.

După această ședință inculpatul a avut mai multe întâlniri conspirative, cu 
șeful organizației, Mihuț Adrian, între anii 1952-1955, în special la domiciliul 
lui Opreț Iacob cât și la alții ca de pildă la domiciliul numitului Morodan 
Gheorghe zis Marițoaca.

Cu ocazia unei astfel de întâlniri conspirative, Mihuț Adrian îi citește Apelul 
organizației contrarevoluționare 17 prin care se instiga populația la răsturnarea 
formei de guvernământ, la comiterea de acte de teroare împotriva conducătorilor 
statului și al organelor de partid și de stat.

Inculpatul este de acord cu conținutul acestui document suversiv, cu faptul 
că elementelor propuse pentru a fi recrutate în organizație trebuie să se facă o 
educație națională șovină în spiritul celor cuprinse în apel și că aceasta trebuie 
să fie adus la cunoștința și a altor elemente dușmănoase.

Prin curierul organizației numitul Opreț Iacob, fugarul legionar Mihuț 
Adrian ținea legătura cu inculpatul, căreia i-a trimis mai multe scrisori secrete, 
instrucțiuni și mai multe exemplare din Apel.

Asemenea scrisori privitoare la activitatea organizației, i-au fost trimise și 
prin numitul Mihuț Gheorghe zis Vîguleasa.

În total inculpatul a primit 3 exemplare din Apelul organizației 
contrarevoluționare. Căutând să înlesnească legătura lui Mihuț Adrian cu alte 
grupuri și organizații contrarevoluționare, care ar exista în țară și despre care 
inculpatul i-a vorbit șefului organizației, a dus un exemplar din apel la numitul 
Știrb Ioan (din satul Răstoci - n. n.) care să transmită mai departe acest docu-
ment contrarevoluționar, șeful unei pretinse alte organizații subversive.

Inculpatul a ajutat și materialicește organizația, dând în trei rânduri sume 
de bani. Ultima dată în anul 1955, la domiciliul coinculpatului Opreț Iacob i-a 
predat suma de 205 lei.

De asemenea inculpatul a cunoscut că fugarul Mihuț Adrian umblă înarmat 
și a comis mai multe acte de teroare împotriva organelor de stat în localitățile 

17  O parte din conținutul documentul intitulat Apelul românilor fugăriți în Țara Românească era 
următorul: „Frați români! Vor fi exterminați toți: 1. Falsificatorii istoriei nașionale! 2. Demnitarii prezidiului 
și guvernului de exploatare și înstrăinare! 3. Membrii C.C. ai Partidului! 4. Secretarii org. de partid, 
regionale, raionale și comunale! 5. Membrii serviciului de securitate!” (...); în această luptă pentru 
Dumnezeu, neam, țară și rege, nimic nu ne înspăimântă, nici cadavre, nici Dumnezeu, nici moarte....”, în 
Concluzii de învinuire nr. 658, vol. V, fila 251-252, la G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p. 173-174.
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Ineu și Pâncota, cât și la domiciliul fugarului Suciu Pavel în satul Iermata 
(vecină cu Moroda – n. n.).

În activitatea de răspândire și aducere la cunoștință a conținutului Apelului 
și de conformare a instrucțiunilor în acest sens, inculpatul s-a deplasat în 
comuna Ineu, dând să citească Apelul preotului Pavel Tripa, iar apoi mergând 
în localitatea Chereluș a făcut același lucru cu preotul Beleanu Petru. De ase-
menea inculpatul s-a deplasat la Arad unde a lăsat un exemplar din Apel la 
numitul Sabău Victor.

Inculpatul în calitate de preot avea oarecare influență asupra cetățenilor din 
comună și folosindu-se de aceasta a încercat să recruteze în organizație noi 
membri, precum și să obțină ajutoare din partea unor elemente dușmănoase 
regimului.

De altfel a fost un colaborator apropiat fugarului Mihuț Adrian, în activitatea 
de răspândire a ideilor și scopurilor organizației cuprinse în apel susținând 
aceasta și cu ocazia întrunirilor conspirative la care a participat și la domiciliul 
numitului Morodan Gheorghe zis Marițoaca, unde apoi fugarul legionar Mihuț 
Adrian a fost ascuns, alimentat și ajutat cu bani de către acesta.

În urma cercetării actelor de la dosar, completul de judecată (…) condamnă 
pe Rațiu Florian pentru crimă de uneltire p. p. de art. 1, lit. c) din D. 199/950, 
comb. cu art. 107 C. P. și art. 7 D. 199/950 la muncă silnică pe viață. Conform 
art. 4 D. 199/1950 și art. 25 pct. 6 C. P. se dispune confiscarea totală a averii 
condamnatului. Conform art. 304 al. 1 din C. J. M. îl obligă la plata sumei de 
300 lei cheltuieli de judecată.

Sus-menționata sentință a rămas definitivă și executorie prin decizia 
Tribunalului Suprem nr. 414 din 01 august 1957.

Dată și citită în ședință publică, astăzi, 20 iunie 1957, la sediul Tribunalului 
Militar al Regiunei 3-a Militar Cluj” 18.

În timpul desfășurării procesului, prin Ordonanța  penală nr. 658 din 6 
februarie 1957 a U. M. nr. 0232 Timișoara, s-a dispus instituirea-înființarea 
unui sechestru asigurator asupra averii mobile și imobile a învinuitului Rațiu 
Florian. În acest sens s-a aplicat sechestru asigurator asupra celor 12 oi de 
culori albe și negre de rasă țurcană și doi miei; 2 metri de lemne de foc de cer; 
o sobă de gătit de tuci veche; 5 kg. de lână nespălată albă și neagră. 

Alte bunuri s-au trecut în P. V. de sechestru a învinuitei Rațiu Cornelia, soția 
acestuia, și aflată la dosarul nr. 354/957 a Tribunalului Popular al Raionului Ineu 19. 

De asemenea, cu ducerea la îndeplinire a sentinței nr. 1100 din 20 iunie 1957 
a Tribunalului Militar al Regiunii a 3-a Cluj și decizia nr. 414 din 1 august 1957 
a Tribunalului Suprem Col. Mil. București; și în conformitate cu prevederile art. 

18  APSR, Dosar nr. 617/957 al Tribunalului Militar al Regiunii III Militare Cluj, sențința (extras) 
nr. 1100/957.

19  APSR, P. V. de sechestru din 9 martie 1957, în Dosar nr. 353 al Tribunalului Popular al 
Raionului Ineu, Regiunea Oradea.
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25, pct. 6 C. P. și art. 30 Cod. fam., s-a procedat la confiscarea averii. S-a constatat 
însă că din cele 12 oi sechestrate două au murit de bătrânețe, rămânând doar 10. 
Din acestea, 3 oi și două miele, în conformitate cu art. 25, pct. 6 C. P. evaluate la 
suma de 750 lei, cât necesită unui membru de familie (calculate la 250 lei lunar 
salariul cel mai jos înmulțit cu 3 luni, face suma de 750 lei) rămân fiicei minore 
a inculpatului, Emilia Rațiu, născută în octombrie 1946, în vârstă de 11 ani. 

Prin urmare, obiectele confiscate sunt: 7 oi țurcane; 2 metri steri lemne de 
foc de cer; o mașină-sobă de gătit de tuci veche și una mai nouă tot veche, o 
reverendă neagră veche/haină preoțească; 5 kg. lână nespălată.

Totodată se constată că Florian Rațiu posedă și 5,93 ha. pământ situat în 
hotarul comunei Șicula și cuprins în registrul agricol. Despre averea imobilă 
urmează să se facă demersurile necesare pentru identificarea eventualelor 
imobile ce ar poseda la secția C. F. de pe lângă Tribunalul Popular al Raionului 
Ineu, și în caz că acestea ar exista, să se facă cuvenita mențiune în registrele 
cuvenite în favoarea Statului 20. 

Așadar părintele Rațiu Florian a fost condamnat la muncă silnică pe viață. 
Pedeapsa a executat-o de la 8 decembrie 1956 până la 16 aprilie 1964. A fost 
pus în libertate prin grațierea restului de pedeapsă de către Consiliul de Stat 
conform Decretului 176/1964 21.

În baza acestei sentințe penale și a art. 3, lit. y din Regulamentul de procedură 
a Instanțelor disciplinare și de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române (în 
text R. P.), cazul preotului Rațiu Florian este pus pe ordinea de zi a Consistoriului 
Eparhial din Arad. La primul termen fixat nu se prezintă la acest for bisericesc, 
justificându-și absența de la dezbateri prin faptul „că este bolnav și că nu are 
nici un ban, trăind din mila altora”. Instanța, observând Biletul de eliberare 
nr. 2190/16 aprilie 1964 emis de Penitenciarul din Gherla, Formațiunea 0606, 
constată că s-a făcut vinovat de delictul disciplinar prevăzut de art. 3, lit. x din 
R. P.: conjurație împotriva autorităților legale, precum și de delictul disciplinar 
prevăzut la art. 3, lit. y din R. P.: condamnarea definitivă de către instanțele 
judecătorești ale R. P. R. pentru orice alte crime sau delicte.

Încălcând prin faptele sale cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Romani 
13, 1-2, având în vedere că atât legile statului, cât și canoanele pedepsesc cu 
asprime pe preotul care uneltește împotriva autorităților legale; având în vedere, 
însă, că inculpatul a executat deja o pedeapsă dată de instanțele civile pentru 
acest delict, precum și faptul că a fost pus în libertate, prin grațierea restului 
de pedeapsă, de către Consiliul de Stat, conform Deciziei nr. 176/1964, 

Consistoriul eparhial, în temeiul canoanelor 18 IV ec.; 34 VI ec.; precum 
și în temeiul art. 3, lit x și y, combinate cu art. 29 din R. P., pedepsește pe 
preotul Florian Rațiu cu pedeapsa vremelnică prevăzută de art. 4, Cap. A, lit. 

20  APSR, P. V. de confiscare a averii din 14 septembrie 1957, în Dosar nr. 353 al Tribunalului 
Popular al Raionului Ineu, Regiunea Oradea.

21  APSR, Bilet de eliberare nr. 2190 din 16 aprilie 1964 emis de Formațiunea 0606 Gherla.
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d) din R. P.: oprirea totală de la săvârșirea lucrărilor sfinte pe termen echivalent 
cu cel al pedepsei penale, prestată efectiv de inculpat, și pe care o consideră 
executată de inculpat, în răstimpul dela condamnarea și până la eliberarea sa. 
Obligă pe inculpat la achitarea sumei de 120 lei, drept cheltuieli de judecată, 
conform art. 250 din R. P. 22

Prin urmare instanța bisericească l-a judecat în anul 1964, după grațierea 
sa, aplicându-i - la dispoziția episcopului Teoctist al Aradului - o pedeapsă 
retroactivă, ducând oarecum la îndeplinire prevederile procedurale bisericești 
cuprinse în Regulamentul de disciplină internă.

Cornelia Rațiu s-a născut la data de 6 ianuarie 1910 în localitatea Șilindia, 
jud. Arad, fiică a preotului și învățătorului Ioan Bota din Iermata. S-a căsătorit 
cu Florian Rațiu și împreună au avut trei copii: Sorin, Emil (n. 1930 și decedat 
în 1945 în urma unei peritonite provenită de la perforarea apendicelui) și Emilia 
(n. 3 octombrie 1946).

Considerăm că Rațiu Cornelia a fost o victimă colaterală în dosarul penal 
al lui Mihuț Adrian deoarece ea l-a denunțat odată pe acesta și apoi pe Opriș 
Iacob (care - n. n.) a fost chemat la organele administrative 23. 

În timpul procesului și cu ducerea la îndeplinire a Ordonanței nr. 658 din 
6 februarie 1957 a U. M. nr. 0232 Timișoara, asupra a învinuitei Rațiu Cornelia, 
s-a aplicat sechestru asigurator asupra următoarelor bunuri mobile și imobile: 
2 dulapuri lemn de nuc galbene încuiate; 2 paturi din același material; un bufet 
mare de salon cu trei deschizături, cu două uși jos și două uși la mijloc, la 
mijloc cu placă de marmură; un ceas de perete cu pendul; o masă de furnir de 
formă birou cu șase sertare de culoare marou închis; un buffet mic pentru vase 
îngust, cu două sertare și două uși; un șezlong cu spătar peste tot căptușit cu 
plus colorat; o masă mare de salon de culoare marou; două covoare de diferite 
culori (2 m. x 1 m.); un tablou mare de perete colorat; patru scaune tapițate 
cu piele de culoare neagră 24.

În cele din urmă Cornelia Rațiu a fost arestată la data de 8 decembrie 1956 
și prin sentința nr. 1101 din 20 iunie 1957 a Tribunalului Militar a Regiunii a 
III-a Militare Cluj, a fost condamnată la 5 ani muncă silnică și confiscarea 
totală a averii pentru crimă de favorizare, p. p. de art. 6, al. 1; art. 1, lit. c) și 
art. 7 din Decretul nr. 199/1950, combinat cu art. 157 C. P. La data de 6 decem-
brie 1961 a fost pusă în libertate prin expirarea pedepsei 25. 

22  APSR, Dosar nr. 3/1964 și sentința nr. 3 din 3 iunie 1964 a Consistoriului Eparhial din Arad.
23  Sentința penală nr. 1101 din 20 iunie 1957 a Tribunalului Regiunii a III-a Militară Cluj, 

depoziția martorului Rațiu Florian din 20 aprilie 1957, în Dosarul nr. 648/1957,  fila 70, la G.  Moisa, 
M. Kramer, op. cit., p. 249.

24 APSR, P. V. de sechestru din 9 martie 1957, în Dosar nr. 354 al Tribunalului Popular al 
Raionului Ineu, Regiunea Oradea.

25  APSR, Adresă-răspuns nr. 3230 din 4 iulie 1991 a Direcției Instanțelor Militare din cadrul 
Ministerului Justiției; Ioan Terpea, Moroda și Iermata, Moroda, 2013, p. 149.
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Pentru ducerea la îndeplinire a acestei sentințe, în vederea confiscării bunuri-
lor sechestrate și nesechestrate s-a stabilit că o parte din ele rămân în folosința 
minorei Emilia Rațiu pentru folosință următoarele obiecte: un dulap lemn de 
nuc galben; un pat din același material cu saltea; cele două covorașe de lână; 
o lampă de aramă cu globul de porțelan verde deschis, cu sticlă de lampă 
atârnată la tavan; o noptieră cu un sertar și cu o ușă de culoare marou cu placă 
de marmură; o dună cu puf de gâscă veche cu toc de perină; un pat de fier 
vechi; două scaune tapițate vechi de culoare marou închis; o masă veche de 
lemn de brad de bucătărie; 60 de kg. floarea-soarelui; și o sobă de tuci. Toate 
aceste bunuri se dau în custodia lui Cociuba Aurel din Moroda, nr. 112. 

Diferența dintre bunurile sechestrate la data de 9 martie 1957 și cele rămase 
minorei Rațiu Emilia se confiscă, alături și de următoarele bunuri mobile: două 
stelaje de brad vechi, unul cu patru rafturi și unul cu trei rafturi; o ladă de lemn de 
brad de 100 l capacitate; o ladă pentru făină cu două deschizături; un bidon pentru 
lapte de 50 l.; o ghioabă (butoiaș – n. n.) pentru sare veche; un spălător de ghivetă 
de culoare albă, vechi și degradat; un dulăpior mic de lemn de brad de bucătărie; 
două lămpi de masă din porțelan, fără sticlă, vechi; o măsuță rotundă cu trei picioare 
de culoare neagră; un aparat de radio „Admira” defect, cu trei lămpi, în stare de 
nefuncționare; 6 kg. cânepă fuior și câlț; o canapea veche de tot. 

O parte din ele (biroul, mașinile de gătit și sobele de tuci), alături de alte 
cărți care constituie biblioteca, după afirmațiile preotului Muntean Ștefan, sunt 
proprietatea parohiei Moroda, dar nu poate prezenta acte în acest sens. A fost 
informat ca să facă dovada cu acte scrise semnate de la superiorii lor 26.

Astfel, celor doi soți condamnați în dosarul Mihuț Adrian, li s-a confiscat 
„bruma de avere” ce o dețineau în casa parohială din Moroda. Pe perioada 
detenției li s-au distrus buletinele de identitate 27. Aceste obiecte modeste au 
constituit de fapt motivul pentru clasificarea lor în clasa „burgheziei”.

Preoteasa Cornelia Rațiu a murit în anul 1995 și e înmormântată în cimitirul 
din Lugoj, alături de soțul ei.

Sorin Rațiu, fiul celor doi „contrarevoluționari”, Florian şi Cornelia Rațiu, 
a fost luat în obiectivul organelor de securitate în timpul anilor de studenție 
de la Institutul Teologic din Sibiu (1952-1954), deci anterior judecării și 
condamnării părinților săi. 

Sorin Rațiu s-a născut în satul Iermata, comuna Moroda, jud. Arad, la data 
de 14 martie 1929. S-a căsătorit în anul 1955 cu Alexandrina - Stela (n. Dorca 
în 5 aprilie 1937, fiica preotului Dorca Ştefan din Coştei și a preotesei Maria), 
având doi copii: Gabriela Susana (n. 8 noiembrie 1955 - medic) şi Emil-Mircea 
(n. 10 martie 1957 - desenator tehnic).

26  APSR , P. V. de confiscare a averii din 14 septembrie 1957, în Dosar nr. 354 al Tribunalului 
Popular al Raionului Ineu, Regiunea Oradea.

27  G. Moisa, M. Kramer, op. cit., p.159 și 160.
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A urmat şcoala primară în comuna Moroda (clasele I-IV), jud. Arad, iar între anii 
1941 și 1948 Liceul Moise Nicoară (clasele V-VII) din Arad, ultima clasă (a XI-a) 
frecventând-o la Liceul nr.1 Diaconovici Loga, pe care l-a absolvit  în anul 1949. 

Cu binecuvântarea Preasfințitului dr. Andrei Magieru, Episcopul Aradului, 
a urmat cursurile primilor doi ani la Institutul Teologic de Grad Universitar din 
Sibiu (1949-1951), anul III la Institutul Teologic din Cluj-Napoca (1951-1952), 
care desființându-se, s-a reîntors în anul IV la Sibiu (1952). Aceste studii au 
fost însă întrerupte din 9 ianuarie 1953, când a fost arestat pe motive politice 
şi „internat” pe o perioadă de 1 an la Direcția Unități de Muncă, fiind eliberat 
în 10 ianuarie 1954. A absolvit facultatea în 1954 şi a obţinut licenţa în 1955. 
A susținut examenul de „calificaţiune preoţească” la Arad (1954) şi după intra-
rea în cler a urmat cursurile de îndrumare misionară în Sibiu (ciclul I, seria 
42 din anul 1959) și Curtea de Argeș (ciclul II, seria 15 din anul 1963).

A fost  hirotonit diacon în 9 aprilie 1955 și o zi mai târziu preot pe seama 
Parohiei  Coşteiu Mare, protopopiatul Lugoj. Între 1 aprilie 1977 şi 1 august 2001 
a fost preot la biserica „Sf. Ilie” din Timişoara-Fabric, an în care se pensionează. 
În această calitate a slujit la mai multe biserici din Timișoara („Adormirea Maicii 
Domnului” – Calea Aradului, „Nașterea Maicii Domnului” – Calea Lugojului, 
„Pogorârea Sfântului Duh” – Dacia, „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” – Cetate). Din 
anul 2014 este îmbisericit pe seama Parohiei Viile-Fabric din Timișoara.

A fost apreciat cu distincţiile de iconom (1975) şi iconom stavrofor (19 
iunie 2005) 28.

„Declanșarea urmăririi mele s-a petrecut în anul II de facultate când am deter-
minat colegii mei să fie disciplinați și să încercăm să ne îndeplinim îndatoririle 
liber consimțite de studenți teologi. Această dorință s-a extins în scurt timp după 
ce am inițiat-o și la ceilalți ani. Consiliul profesoral, luând la cunoștiință despre 
inițiativa tuturor anilor de studii, într-o ședință a apreciat aceste fapte ca lăudabile 
și au afișat un extras din procesul-verbal al ședinței în holul institutului, pe stâlpul 
de susținere, aducând aprecieri studenților anului II, fără însă a-i nominaliza. Afișul 
a rămas expus mai mult de 30 de zile, apoi a fost luat.

Spre sfârșitul anului II, părintele-profesor Nicolae Neaga, rectorul Institutului 
mi-a propus transferul meu de la Sibiu la Cluj-Napoca sau chiar la București, fără 
a da alte explicații. La început nu mi-am pus întrebarea „de ce?”, dar mai târziu 
am înțeles rostul acestei variante. (După pensionarea sa, stabilindu-se în Timișoara, 
mi-a comunicat că m-a îndemnat să fac acest pas deoarece securitatea l-a obligat 
săptămânal să ofere informații despre viața din institute, și mai ales despre mine). 

Am cerut binecuvântarea Episcopiei Aradului pentru transferul la Cluj-
Napoca, pe care am obținut-o de la Episcopul Andrei Maghieru.

28  Ioan Petreuţă, Monumente istorice din Arhiepiscopia Timișoarei și Caransebeșului, Arhiva 
MBT,  vol. IV, p. 702;  Sorin Raţiu, sub voce (decembrie 2012), la C. Panțuru, Parohia Ortodoxă 
Română Timişoara-Fabric. Studiu istoric, canonic şi administrativ-bisericesc, Editura Astra 
Museum, Sibiu/ Editura Partoş, Timișoara, 2013, p. 248.
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M-am înscris la Cluj-Napoca unde m-am încadrat foarte bine și am fost 
apreciat de părinții-profesori și de noii mei colegi, așa încât în vacanța de Paști 
am fost rugat să rămân în Cluj pentru a ajuta strana catedralei la oficierea 
slujbelor divine premergătoare și următoare Sfintei Învieri.

În vremea aceea era interzis a se cânta Deșteaptă-te române și Tricolorul, dar 
în câteva dăți, cu ocazia aniversării zilelor de naștere a unora dintre noi pe care le 
serbam la un restaurant modest, atunci când rămâneam singuri, le cântam.

La o manifestare organizată de către autoritățile de stat, în grupul care striga 
Sta-lin! Sta-lin!, noi spuneam A-min! A-min!, iar când se ovaționa sloganul 
Stalin și poporul rus libertate ne-au adus!, noi răstălmăceam zicând: Stalin și 
poporul rus libertate n-au adus!, ceea ce consideram că e adevărat.

În anul universitar 1952-1953 s-a desființat Institutul Teologic din Cluj și 
am fost transferați la Sibiu. Aici am fost recunoscut de primii mei colegi, astfel 
încât făceam parte din ambele tabere. Și din acest motiv am fost ales ca un fel 
de președinte al studenților pe facultate, calitate în care mă ocupam în mod 
special de aprovizionarea cantinei studențești. Era obiceiul ca studenții să 
aducă fiecare alimente de acasă (slănină, brânză, fasole, cartofi, etc.) care se 
foloseau la prepararea hranei celor trei mese zilnice.

Mulți dintre studenții anilor terminali nu s-au conformat obligațiilor asumate, din 
pricina aceasta nefiind suficiente nici tacâmuri și nici veselă. Deoarece cei mari luau 
masa în prima tură,  din motivele invocate anterior am inversat ordinea, invitându-i 
pe cei din anii mici în locul lor. De aceea s-a intervenit să fiu schimbat. Noul rector, 
părintele Sofron Vlad mi-a spus să renunț la această funcție. Am acceptat, dar cu 
condiția de a mă putea înscrie pe listele care vizau alegerea viitorului președinte. La 
alegeri am fost cinci candidați, din care eu am ieșit pe primul loc.

Nu mult după aceasta un student din anul II, cu care am fost coleg la liceu 
în Arad, mi-a șoptit într-o zi să fiu atent că urmează să fiu arestat. Vestea s-a 
împlinit după venirea din vacanța de Crăciun (9 ianuarie 1953). Era în zi de 
sâmbătă și după ce aveam liber în oraș reveneam în cămin unde ne odihneam 
după-masa. Am visat că mă aflu într-o pivniță prevăzută cu un gemuleț cu 
gratii. La vecernia din aceeași zi un coleg mai mic a venit la mine și mi-a spus 
că mă așteaptă două persoane care de fapt au fost doi securiști. Mi-au comu-
nicat că sunt arestat. Unul dintre ei mă cunoștea din incinta Institutului Teologic, 
dar celălalt nu. Al doilea a vrut să-mi pună cătușele. Eu am refuzat și am plecat 
să-mi iau paltonul din garderobă. Nevrând să mă lase, l-am prins de mână și 
printr-o răsucire l-am suit în spatele meu și cu el m-am dus după palton. Celălalt 
zâmbea și-i spunea: Nu ți-am zis să-l lași în pace, că ăsta e tare și vine și 
singur?! M-am îmbrăcat și am plecat însoțit de cei doi, dar fără cătușe.

Pe drum am întâlnit un coleg ce venea spre institut. L-am oprit și i-am înmânat 
ceasul de buzunar din aur primit de la tatăl meu, rugându-l să îl predea rectorului. 
După arestare tata a intrat în poseia lui odată cu celelalte lucruri ale mele.
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Am fost dus la Securitate la Sibiu și m-au aruncat într-o pivniță identică cu 
cea visată în urmă cu câteva ore. Eram indignat și nu am putut mânca în ciuda 
eforturilor gardianului de a mă determina să mă hrănesc cât pot mai mult.

După câteva zile m-au scos de acolo și m-au dus la Securitate în orașul 
Stalin (Brașov), fără a-mi da alte explicații. La primul interogatoriu, securistul 
Urzică m-a forțat să declar în scris pe cine am în organizația suversivă din 
Institutul Teologic din Sibiu. Atunci mi-am dat seama că doi colegi absolvenți 
(Călin și Stănescu) mereu mă îndemnau să le spun dacă am o organizație în 
care să se înscrie și ei. Neavând-o, îi tot duceam cu vorba, dar ei mereu insistau 
să fie primiți. Mă invitau la restaurante unde serveam masa pe banii lor, eu 
dându-mi seama de proveniența sumelor care nu le aparțineau, și care avea ca 
izvor surse securiste. După un timp i-am zis lui Călin: Tu niciodată nu poți 
face parte din organizația mea deoarece ești prea fricos! Ca să-mi demonstreze 
contrariul a acceptat chiar actul primirii în organizația inexistentă: o bătaie 
bună în curtea amenajată pentru activitățile sportive din fața internatului 
dormitoarelor institutului. La fel am procedat și cu Stănescu. 

Aceste întâmplări le-am consemnat la interogatoriu, iar Urzică a zâmbit. 
La alte două interogatorii am susținut cele declarate inițial și mi-a promis că 
voi fi confruntat cu cei doi. Nu a venit decât Călin, pe care nu l-am văzut, ci 
i-am auzit doar vocea de după un paravan, care a recunoscut cele petrecute; 
mai mult decât atât a mărturisit că bătaia era actul de primire în organizație 
prin care membrii aleși își dovedeau curajul.

Ofițerul care mă ancheta cu privire la organizație mi-a mărturisit că și el 
este absolvent al Seminarului Teologic din Galați și că dorea să fie preot. I-am 
zis că nu pot să îl cred și l-am pus să rostească, ca probă, rugăciunea Tatăl 
nostru și Crezul, să cânte apoi Troparul Botezului și Hristos a Înviat! Astfel 
am ajuns să fiu eu cel care îl interogam, el încercând să-mi dovedească absol-
virea studiilor medii teologice. După un timp de răspunsuri rostite și cântate 
și-a dat seama de ce se întâmpla și mi-a răspuns: Dacă mă aude cineva mă 
închide împreună cu tine! Atunci m-a avertizat că în curând voi fi dus de unde 
mă aflam, fapt petrecut după 2-3 zile, când am fost transferat la Cetățuia din 
Brașov. Acolo, spațiile fostelor grajduri erau transformate în dormitoare. Am 
întâlnit foști jandarmi, ofițeri, ingineri, alți intelectuali, dar și oameni simpli. 
Aici am învățat să croșetez o pereche de ciorapi folosind fir de lână dintr-o 
pătură mai rea și o pereche de andrele confecționate din așchii de lemn desti-
nate focului. Tot aici am aflat de moartea lui Stalin auzind dangătul clopotelor 
și vestea confirmată de o persoană venită din afară.

Pe la sfârșitul lunii februarie, când zăpada era pe topite, m-au urcat într-o 
dubă și m-au dus la București la un penitenciar, pentru o noapte. Ziua următoare, 
când sărbătoream Învierea Domnului, am ajuns la Ghencea într-un lagăr cu mai 
multe barăci, unde erau și greci refugiați. După o săptămână ni s-a făcut vizita 
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medicală în urma căreia am fost împărțiți pe trei grupe. Medicul m-a întrebat ce 
sunt? I-am răspuns că student teolog. Poate din acest motiv m-a selectat la grupa 
celor mai puțin sănătoși, majoritatrea fiind însă vârstnici. Primele două grupe 
au fost duse la Canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost și prima zi în care am 
primit mai multă mâncare constând în fasole cu picioare de porc ca pentru 100 
de persoane, noi cei rămași fiind doar 15. Nu am reușit să o epuizăm toată și am 
depozitat-o în pământul rece din care am putut servi câteva zile.

Imediat după aceasta ne-au tranferat la un lagăr-colonie spre Pitești pentru 
a munci pe terenului GOSTAT-ului Urlătoarea. Totul era îngrădit cu sârmă 
ghimpată, iar paza era asigurată prin intermediul unor gardieni. În interior o 
baracă era amenajată pentru deținuții politici, iar cealaltă pentru deținuții de 
drept comun. Numai noi eram vreo 35 de persoane. Aici am curățit terenul de 
recolta anterioară și l-am pregătit pentru însămânțările din primăvară. Când 
găseam câte o ceapă nerecoltată, ori frunze de spanac sau salată verde le con-
sumam imediat deoarece știam că ele conțin multe vitamine de care organismul 
nostru suferea din cauza slabei alimentări.

Din Urlătoarea am trimis prima mea scrisoare acasă, iar după ceva timp cei 
doi gardieni Hoca (din Turda) și Roca (de undeva din Moldova) m-au dirijat pe 
un drum lateral paralel cu șoseaua principală spre un obiectiv al lor. Pe acel drum 
de pământ m-am întâlnit cu mama, fără să fiu anunțat în prealabil. Nu cred că a 
fost doar o întâmplare. Bănuiesc că ei știau că vine spre lagăr. Nu am putut sta de 
vorbă cu ea, dar ceea ce a fost important a fost faptul că m-a văzut că sunt în viață.

Spre toamnă am fost transferați la penitenciarul din Galați. Am nimerit cu 
patul lângă generalul de jandarmi Manu, și el închis politic. De Crăciun am 
cântat în surdină Troparul Nașterii Domnului și multe colinde. Am ținut prima 
predică deținuților pe care am actualizat-o: La pomul bogat al țării noastre 
stau alții care râvnesc. Am fost apreciat de toți cu aplauze.

Pe 10 ianuarie a venit o delegație de 2-3 persoane cu o listă de nume. Fiind 
mai de dimineață visam că mă aflu în Arad, la o librărie cunoscută mie al cărei 
proprietar era profesorul meu de geografie. Dorind să ies afară din librărie am 
deschis ușa interioară, dar am constatat că gratiile tip acordeon ce asigurau incinta 
împotriva efracției erau închise. M-am apropiat de ele și când am întins mâna 
să le împing, ele deschizându-se, mi-am auzit numele strigat: Rațiu Sorin! Eram 
și eu pe lista celor din Galați care urmau să se elibereze. M-am trezit și am 
constatat realitatea. La poartă mi s-a dat un bilet de tren și unul de eliberare. 
M-am înapoiat la Sibiu și am fost reînmatriculat în anul IV la Institutul Teologic.

Pe drum însă m-am gândit tot timpul la această perioadă și mai ales la cele 
două vise. Știu că Biserica nu le interpretează, dar în cazul meu au fost o 
dovadă a unei realități. Le-am asociat cu cele ale lui Putifar, tălmăcite de Iosif 
în Egipt. Ambele au prevăzut fapte care urmau să se petreacă” 29.

29  Mărturie-declarație din 31 martie 2015.
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În baza mandatului de arestare nr. Dee. 512/10 ianuarie 1953, teologul Sorin 
Rațiu a fost depus ca „internat” la D. U. M. și în 15 ianuarie 1954 a fost pus în 
libertate conform adresei nr. 47510/1954 a Direcției Închisorilor și Penitenciarelor 30.

Originea socială era cea „burgheză”, având trei ani studii de facultate 
„Geologică” (corect: teologică). A fost depus de M. S. S. Stalin 31, pe o perioadă 
de 12 luni pe motiv că „a intenționat a forma un grup subversiv”  32. A fost 
eliberat conform Ordinului nr. 47510/7 ianuarie 1954 al D. I. P.

În baza hotărârii nr. 978/22 martie 1991, comisia pentru aplicarea Decretului-lege 
nr. 118/1990 i-a recunoscut vechimea în muncă a perioadei dintre 10 ianuarie 1953 
și 15 ianuarie 1954, respectiv 1 an, 5 luni și 7 zile, conform art. 1/a din Decretul-Lege 
nr. 119/1990, acordându-i-se o indemnizație lunară de 203 lei, începând cu data de 
1 aprilie 1990. În prezent este membru al Foștilor Deținuți Politici 33.

Menționăm faptul că în timpul judecării lui Adrian Mihuț, Sorin Rațiu, 
preot pe atunci la Coștei, a fost luat de la domiciliul său în martie 1957 în 
vederea interogării. A fost reținut trei zile, apoi eliberat. 

Din cele de mai sus se poate concluziona că motivele care au dus la judecarea 
celor doi soți Rațiu au fost unele minore. Simpla legătură cu o persoană ostilă 
guvernului comunist, precum și împărtășirea acelorași idei și idealuri au fost 
suficiente pentru condamnarea lui Florian pentru crimă de uneltire la muncă 
silnică pe viață; și a soției sale, Cornelia, la 5 ani muncă silnică pentru crimă de 
favorizare; în ambele cazuri intervenind și confiscarea totală a averii. Condamnarea 
lor a avut și efect colateral, pe timpul detenției fiind privată de educația și protecția 
părinților fiica lor minoră Emilia, în vârstă de doar 11 ani, care a rămas singură, 
în grija unui vecin. Fratele său Sorin, devenit preot în Coștei a adus-o în familia 
sa și alături de preoteasa Alexandrina au îngrijit-o pentru o scurtă perioadă de 
timp, după care a ajuns la Timișoara, în grija mătușii sale, preoteasa Sabina Faur, 
soția protopopului și consilierului bisericesc Victor Faur.

Nu este fără importanță modul în care a petrecut un an de zile în afara 
libertății fiul lor Sorin, care, bănuit că a format un grup subversiv nu a fost 
judecat, ci direct supus interogării și obligat la muncă forțată.   

Prin aceste fapte devenite obișnuințe ale regimului ateu s-a încercat intimi-
darea persoanelor „incomode” politicii opresive. Ele rămân o mărturie a unor 
evenimente greu de înțeles pentru cei care nu le-au cunoscut îndeaproape.

30  APSR , Bilet de eliberare nr. 345 din 15 ianuarie 1954 emis de Direcțiunea Generală a 
Penitenciarelor , Coloniilor și Unităților de Muncă - Penitenciarul Galați.

31  APSR, Nr. 30801 din 2 aprilie 1953.
32  APSR , Matricola nr. 432/1953 emisă de C.T.B. 8.
33  APSR, Carnet de membru nr. 526 emis de  Asociația Foștilor Deținuți Politici - filiala Timiș.


