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Spre amintire veșnică 
 
„Fericit poporul care are păstori buni şi adevăraţi!” 
 
Imaginea lui Cristos, păstorul cel bun, care-şi dă viaţa pentru oile sale şi care le poartă 
la păşuni verzi, nu poate fi uitată niciodată şi s-a înscris în istoria omenirii ca 
întruchipare a iubirii Părintelui veşnic, Tatăl nostru din ceruri. 
 
„Cristos înviind din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui” 
(Rom 6,9). Cristos este viu şi prezent în istoria noastră şi continuă să ne ofere viaţa sa 
prin Cuvântul său şi prin sacramentele sale. Cristos, păstorul cel bun, este prezent în 
lume şi prin aleşii săi, prin episcopi şi preoţi. 
 
Parcurgând paginile acestei lucrări îl descoperim pe Cristos, păstorul cel bun, care-şi 
dă viaţa pentru oile sale, în persoana inegalabilului părinte şi episcop Anton Durcovici.  
 
Întreaga sa viaţă, din primele clipe ale copilăriei, de pe tot parcursul studiilor şi 
ministerului său sacerdotal şi apostolic, este o mărturie vie a unei iubiri unice şi fără 
rezerve faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Toţi cei care l-au cunoscut şi i-au fost 
ucenici sau au avut bucuria să-i stea în preajmă, dau mărturie cu competenţă şi 
entuziasm despre sufletul său nobil şi despre iubirea sa, asemănătoare lui Cristos, 
care „iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit” (In 13,1). Viaţa sa 
oferită în totalitate Bisericii şi moartea sa în teribila închisoare din Sighetu Marmaţiei 
l-au înscris în rândul eroilor şi martirilor neamului nostru şi ai Bisericii noastre. 
 
El, asemenea păstorului cel bun, şi-a dat viaţa pentru oile sale. El este bucuria şi 
onoarea Bisericii noastre. El trebuie să fie Modelul şi Ocrotitorul nostru ceresc, el, 
episcopul şi păstorul nostru: Anton Durcovici.  
 
Le mulţumim tuturor acelora care s-au străduit să ne readucă în faţă figura acestui 
titan al credinţei şi erou al iubirii; mulţumim într-un chip special autorului pr. prof. dr. 
Johan Florian Müller, traducătorilor şi întregului colectiv al Redacţiei şi Tipografiei 
„Presa Bună” Iaşi, precum şi Conferinţei Episcopale Germane care a finanţat această 
lucrare. 
 
Fericit poporul care are asemenea oameni, asemenea eroi şi martiri! 
 

† Petru Gherghel, episcop de Iaşi 
 
 
 
INTRODUCERE 
 
„Timpul aleargă dincolo de capacitatea memoriei umane şi dacă o personalitate nu-şi 
găseşte din timp un biograf, ea cade în uitare”, scrie Josef Othmar Zöller în „Creştinul 
şi lumea”. Pericolul e şi mai mare pentru personalităţile care au trăit în ţările comuniste 
fiindcă acolo era interzis să se scrie ceva despre ele. Aceasta a fost şi situaţia lui 
Anton Durcovici, rector al seminarului catolic din Bucureşti, om cu viaţă sfântă, mare 
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teolog al României, episcop de Iaşi, mort în închisoarea din Sighet în anul 1951 pentru 
fidelitatea sa faţă de credinţă. 
 
Ani întregi rupt de lume, a murit în închisoare şi nu se ştie nici unde i se află 
mormântul. 
 
Biografia lui o pot reconstitui numai pe baza mărturiilor foştilor săi elevi şi preoţi, a celor 
întemniţaţi cu el şi, nu în ultimul rând, bazându-mă pe experienţa şi pe amintirile mele. 
Am fost zece ani elevul său la seminarul din Bucureşti şi am colaborat trei ani cu el în 
calitate de prefect de studii la acelaşi seminar. 
 
Toţi martorii sunt în vârstă. De aceea mă grăbesc să scriu viaţa episcopului Durcovici, 
înainte de a fi prea târziu, existând pericolul căderii în uitare. 
 
Mulţumesc mult lui Anton Durcovici din Hainburg pe Dunăre, nepotul episcopului Anton 
Durcovici, care mi-a pus la dispoziţie fotografii şi unele acte importante. În discuţia cu 
el, am putut constata cât de mult îl cinsteşte pe unchiul său, episcopul. Această 
biografie o scriu pentru aceia care îl cinstesc pe episcopul Durcovici şi sper că, prin 
aceasta, cinstirea sa se va răspândi şi mai mult. 
 
Donzdorf, 10 decembrie 1991, comemorarea zilei morţii episcopului Anton Durcovici. 
 

dr. Florian Müller 
 
 
 
1. Copilăria la Deutsch-Altenburg (Austria) 
 
„Cât de nepătrunse sunt judecăţile lui, şi neînţelese căile sale” (Rom 11,33). Aceste 
cuvinte ale Apostolului Paul pot fi luate ca moto pentru viaţa episcopului dr. Anton 
Durcovici. Cine citeşte cu atenţie biografia sa, începând de la Deutsch-Altenburg până 
la închisoarea de la Sighet, rămâne uimit, constatând intervenţia minunată a 
providenţei în viaţa lui. 
 
Născut la 17 mai 1888 la Altenburg, a fost botezat la 21 mai 1888 în biserica locală cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În matricola de botez, volumul D, este înregistrat 
la pagina 258, nr. 19. Anton provine dintr-o familie săracă. Tatăl său a fost zilier la o 
carieră de piatră, iar mama, născută Mittermeier, casnică. 
 
La Congresul din Viena din 1878 s-a hotărât ca provinciile turceşti, Bosnia şi 
Herţegovina, să fie anexate Austriei. Francisc Durcovici a participat la opera de 
anexare în calitate de rezervist. De acolo s-a întors bolnav şi a murit de tuberculoză 
acută la 5 februarie 1893, în vârstă de 36 ani. După moartea tatălui, familia Durcovici a 
trebuit să treacă prin mari greutăţi şi lipsuri. Tânăra văduvă a încercat să procure cele 
necesare copiilor, muncind ca spălătoreasă şi croitoreasă. Însă căile Domnului sunt de 
neconceput. Dumnezeu l-a ales pe cel mai tânăr fiu pentru ceva mai nobil. Drumul său 
spre ţel a fost însă foarte complicat. 
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Doamna Durcovici a avut o mătuşă, căsătorită cu un proprietar de han, Österreicher, 
care s-a stabilit în Basarabia şi a avut la Chişinău, capitala Basarabiei, un mic han cu 
staţie de poştă, numit „Cocoşul”. În anul 1877 a izbucnit războiul ruso-turc. Chişinăul a 
devenit un centru important în spatele frontului rus. „Cocoşul” a fost vizitat mereu de 
ofiţeri ţarişti foarte bogaţi. Astfel familia Österreicher a ajuns repede la o avere 
considerabilă. După război Chişinăul a decăzut, devenind un mic oraş de provincie. 
Familia Österreicher a vândut hanul şi a cumpărat un restaurant la Iaşi, capitala 
Moldovei. 
 
2. Mutarea la Iaşi 
 
În anul 1895 a murit domnul Österreicher. Văduva a chemat la Iaşi pe nepoata sa, 
Maria, ca s-o ajute la restaurant. Maria Durcovici s-a mutat la Iaşi cu cei doi copii, 
Anton şi Francisc. În perioada aceea nu era uşor să mergi într-o ţară străină, până 
aproape de graniţa rusă. Dar sărăcia a dat mamei puterea şi curajul să lupte pentru a 
asigura copiilor un viitor mai bun la Iaşi, la mătuşa lor. Au venit până la Galaţi cu un 
vapor şi de acolo cu o căruţă, prin toată Moldova, până la Iaşi. Pentru cei doi copii, 
călătoria pe Dunăre prin Budapesta, Belgrad şi Porţile de Fier, a fost un moment de 
neuitat. La Iaşi au fost primiţi de mătuşa lor cu bucurie. 
 
Admişi în şcoala primară a Parohiei Romano-Catolice din Iaşi, Anton şi Francisc, deşi 
nu cunoşteau bine limba română, au făcut progrese simţitoare în scurt timp. 
 
La începutul anului 1898, Doamna Österreicher a vândut restaurantul din Iaşi şi s-a 
mutat cu nepoata şi cu cei doi copii la Bucureşti. Francisc a fost ucenic la profesorul 
Tiecz, devenind sculptor, a lucrat apoi cu succes la diferite restaurări. A murit la 
Hainburg. Fiul său, Anton Durcovici, relatează despre călătoria bunicii sale: „Bunica 
mea a fost casnică, bunicul a lucrat la o carieră de piatră. Veniturile au fost mici. În 
1893 a murit bunicul. După câte mi-a povestit bunica, a fost recrutat ca rezervist la 
ocuparea Bosniei de unde s-a întors bolnav acasă şi la puţin timp a murit. După 
moartea tatălui, familia a suferit mult. Bunica a căutat să înfrunte greutăţile cele mari 
prin lucrări de croitorie, procurând astfel cele necesare ei şi copiilor. De fapt, din 
această cauză s-a mutat în România. După cum îmi povestea bunica, emigrarea s-a 
petrecut astfel: o mătuşă din partea mamei a fost căsătorită cu proprietarul de han 
Österreicher din Viena. Acesta a avut o rudă îndepărtată care a fost administrator de 
tezaur la curtea imperială, având astfel relaţii foarte bune. Acest fapt a înduplecat 
familia Österreicher să se mute în România care recent devenise independentă. Era 
timpul războiului ruso-turc. Soţii Österreicher au avut un han numit „Cocoşul”, han cu 
staţie de schimb pentru caii de poştă. Ei au adunat o avere însemnată. După 
terminarea războiului, hanul sus-numit a pierdut din importanţă şi soţii Österreicher 
şi-au cumpărat un restaurant la Iaşi. În 1895 a murit domnul Österreicher şi văduva, 
rămasă singură, a chemat pe nepoata ei cu cei doi copii la Iaşi unde au ajuns în 1896. 
Cei doi băieţi, tatăl meu şi unchiul meu, au frecventat şcoala la Iaşi. Câţiva ani mai 
târziu, mătuşa a vândut restaurantul şi s-a mutat cu nepoata ei, bunica mea, la 
Bucureşti. Au locuit pe strada Izvor, nr. 81. Aici m-am născut eu”. 
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3. Studiile gimnaziale la Bucureşti 
 
Şcoala „Sfântul Andrei”, condusă de „Fraţii Şcolilor Creştine” din Viena, nu era departe 
de strada Izvor. Aici şi-a continuat Anton studiile, iar apoi s-a înscris la Liceul „Sfântul 
Andrei”. Mama şi cei doi copii participau la Sfânta Liturghie în capela călugăriţelor de 
pe strada Pitar Moş. Aici, provincia călugăriţelor din München a deschis în 1858 
„Institutul Sfânta Maria”, care în scurt timp a devenit cea mai renumită şcoală de fete 
din Bucureşti. Călugăriţele au fost impresionate de Anton. L-au primit ca ministrant în 
capela lor, iar el s-a dăruit cu mare bucurie slujirii altarului. Nu numai duminica, ci zilnic 
venea la Sfânta Liturghie. După Liturghie, Anton primea o mică gustare şi astfel putea 
merge cu puteri proaspete la şcoală. Iarna era foarte frig la Bucureşti, de multe ori sub 
30. Străzile erau pline de zăpadă. Anton mergea dimineaţa pe întuneric la Sfânta 
Liturghie, ajungând înfometat şi îngheţat în capelă. Sorei Tecla, sacristana, i s-a făcut 
milă de el. Ea a aranjat ca tânărului ministrant să-i fie pus la dispoziţie un pat în 
mănăstire. Anton avea acum în mănăstire un pat şi mâncare. Sora Tecla s-a ocupat 
foarte mult de el. Băiatul creştea şi se întărea. Mama era bucuroasă că Toni al ei se 
simte bine în mănăstire. Spiritualul călugăriţelor era părintele Luciu Fetz, din Ordinul 
Benedictin, secretar al arhiepiscopului Netzhammer şi rector al seminarului din 
Bucureşti. Acesta a fost impresionat de evlavia ministrantului şi de aceea l-a invitat 
deseori la Liturghia de duminică în palatul arhiepiscopal. A voit să-l cunoască mai bine. 
Sora a bănuit de la o vreme că Părintele Luciu e impresionat de micul ministrant şi a 
început să se teamă că-l va pierde. S-a dus la sora superioară şi i-a spus: „Dacă Padre 
Luciu vrea să-l ia pe Toni, atunci să-i dea băiatului mâncare şi un pat”. Ceea ce s-a şi 
întâmplat. La 1 septembrie 1901, Anton Durcovici a fost primit la recomandarea 
Părintelui Luciu de către arhiepiscop în seminarul mic din Bucureşti. Primul pas spre 
marele ţel, preoţia, a fost făcut. Tânărul Anton s-a dăruit cu bucurie studiului. A început 
cu clasa a III-a la Liceul „Sfântul Iosif”. Mănăstirea călugăriţelor de pe strada Pitar Moş 
a finanţat studiul seminaristului care a fost recunoscător mai târziu mănăstirii, fiind 
pentru călugăriţe un bun spiritual şi confesor. Anton a fost un băiat inteligent şi harnic. 
Mama sa a povestit că şi acasă se aşeza în spatele uşii, cu faţa la perete, ca să poată 
învăţa nestingherit. Seminariştii locuiau în casa episcopală de pe strada Esculap, 
clădire minunată, cu o grădină mare. Acolo era şi capela în care episcopul celebra 
zilnic Sfânta Liturghie seminariştilor. De aici, seminariştii plecau la Liceul „Sfântul Iosif”, 
condus de „Fraţii Şcolilor Creştine” din Viena, pedagogi renumiţi cu multă experienţă. 
Numai pentru literatura română şi istoria României au fost invitaţi doi profesori de la 
Universitate. După cinci ani, Durcovici a terminat liceul, susţinând examenul de 
bacalaureat cu succes. La 6 octombrie 1906 directorul de studii al Liceului „Sfântul 
Iosif”, Carol Auner i-a înmânat diploma de bacalaureat în care erau enumerate toate 
obiectele: latină, greacă, germană, română, maghiară, religie, istorie, geografie, 
matematică, cosmografie, astronomie, zoologie, botanică, fizică, chimie, geologie şi doi 
ani de filozofie scolastică, cu câte opt ore pe săptămână. 
 
4. Studiul filozofic şi teologic la Roma 
 
Arhiepiscopul Netzhammer a fost impresionat de evlavia tânărului seminarist şi s-a 
bucurat de capacitatea sa intelectuală. De aceea l-a trimis să-şi continue studiile la 
Roma. Cu recomandarea arhiepiscopului, seminaristul a ajuns la 30 octombrie 1906 la 
Roma. Până la începerea semestrului mai avea trei zile libere. El le-a folosit, vizitând 
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Cetatea Sfântă care l-a impresionat foarte mult. Prima dată a mers la bazilica „Sfântul 
Petru”. Inima i s-a înflăcărat şi s-a umplut de o bucurie sfântă. Anton, care în general 
era sobru, scrie acum acasă cuvinte alese despre fericirea lui de a fi la Roma. 
 
Anul şcolar a început la 4 noiembrie 1906. S-a înscris la Colegiul „Sfântul Toma”, la 
filozofie scolastică. Într-un an a terminat studiul filozofiei şi a fost promovat la vârsta de 
19 ani, înmânându-i-se laurea în filozofie, la renumita Academie filozofică „Sfântul 
Toma de Aquino”. Cu această bază filozofică, Durcovici se dăruieşte cu o sârguinţă 
neobosită şi hărnicie constantă studiului teologiei la Colegiul „Propaganda Fide”. În 
colegiu studiau candidaţi la preoţie din toate regiunile de misiune ale lumii: africani, 
europeni, asiatici şi americani. Congregaţia aducea pe cei mai buni şi înzestraţi 
seminarişti din ţările de misiune, îi forma în Colegiul „Propaganda Fide” de la Roma, ca 
să ducă apoi, ca preoţi, spiritul universal al Bisericii în ţara lor. Astfel Durcovici a avut 
contact cu seminarişti din toată lumea. Aşa a cunoscut Biserica universală. A fost 
marcat de spiritul Bisericii Romano-Catolice. El a practicat acest spirit ca preot toată 
viaţa sa, prin cuvânt şi faptă. A fost prototipul preotului roman: conştiincios, corect în 
împlinirea prescrierilor Bisericii, dar înţelegător şi binevoitor faţă de cei care gândeau 
altfel. Durcovici a fost profund influenţat în viaţa sa religioasă de lăcaşurile de cult şi de 
tradiţia creştină milenară a Romei. Toată viaţa s-a distins printr-o fidelitate neclintită 
faţă de credinţă şi printr-o comuniune permanentă cu Roma. În cursurile, predicile şi 
conferinţele sale n-a prezentat niciodată propria părere, ci întotdeauna ceea ce învaţă 
Biserica. Pentru ea, mai târziu, şi-a jertfit viaţa ca episcop în închisoarea comunistă de 
la Sighet. 
 
5. Sfinţirea la Roma 
 
În iulie 1910 Durcovici a terminat studiile teologice la Colegiul „Propaganda Fide” cu 
titlul de doctor în teologie. Fiindcă era prea tânăr, adică sub 24 de ani, neavând vârsta 
canonică, i-a fost amânată hirotonirea. A voit să rămână până la hirotonire în Colegiu. 
Rectorul Colegiului a fost încântat de această dorinţă. A devenit prefectul anului I, deşi 
nu era încă preot. Rectorul Bergamo scrie: „În calitate de prefect şi prin activităţile sale, 
a adus servicii valoroase Colegiului”. Pe lângă această misiune de prefect s-a ocupat 
şi de studiul dreptului canonic. A absolvit studiile de drept la Facultatea Seminarului 
Roman, obţinând licenţa în dreptul bisericesc. Cu dispensă de 20 de luni de la vârsta 
canonică, primită de la Sfântul Scaun, a fost sfinţit preot la 24 septembrie 1910. Acum i 
se împlineşte dorinţa arzătoare de a fi preot la altar. 
 
Munca de prefect o menţine până la sfârşitul semestrului al II-lea. Părăseşte Roma la 
29 iulie 1911 şi revine în Dieceza sa de Bucureşti. Trece prin Viena şi celebrează 
prima Sfântă Liturghie în satul său natal, Deutsch-Altenburg, înconjurat de rudele sale. 
Rectorul Colegiului, Giovanni Bergamo, a întocmit un atestat elogios despre Anton 
Durcovici, pe care-l trimite prefectului Congregaţiei „Propaganda Fide”, cardinal 
Girolamo Gotti. Îi scrie la 31 iulie 1911: 
 
Eminenţei sale, 
Cardinal Girolamo Gotti, 
Prefectul Sfintei Congregaţii „Propaganda Fide”, Roma. 
 
 



 
 

7 Florian Müller, Viața episcopului de Iași Anton Durcovici, martir 

Eminenţă, 
Preotul Anton Durcovici, din Arhidieceza de Bucureşti, de cinci ani student al colegiului, 
pleacă azi pentru a se întoarce în patria sa. A absolvit cursul teologic la sfârşitul lunii 
iulie, anul trecut, obţinând diploma de doctorat, dar n-a putut fi hirotonit din cauza 
vârstei. Şi-a exprimat dorinţa de a mai rămâne în colegiu un an şi am fost fericit să-l 
pot ajuta în această dorinţă. Cu recomandarea Eminenţei voastre voi scrie şi 
arhiepiscopului său despre tot binele pe care l-a făcut pentru colegiu. Hirotonit la 24 
septembrie, cu dispensă de 20 de luni, a adus servicii valoroase colegiului în calitate 
de prefect al anului I; s-a ocupat şi de studiul dreptului canonic şi în iunie anul trecut a 
primit licenţa în dreptul bisericesc roman. În anii precedenţi a primit gradul doctoratului 
în filozofie la Academia „Sfântul Toma”. Acum ne părăseşte cu cele mai bune urări ale 
superiorilor şi colegilor pentru care a fost cinci ani exemplu prin purtare şi claritate, 
evlavie şi smerenie. Ţin să spun, că dacă va fi tot aşa ca preot cum a fost în colegiu, 
va fi o comoară în dieceza sa. De aceea rog Eminenţa voastră, să-l recomandaţi 
arhiepiscopului său. 
 
Castel Gandolfo, 29 iulie. 

Preot Giovanni Bergamo 
(Rector al Colegiului Urbanian) 

 
 
 
6. Primiţiant la Bucureşti 
 
Dr. Anton Durcovici s-a întors în dieceza sa în august 1911, împodobit cu două 
doctorate şi licenţa în dreptul bisericesc, arzând de evlavie, plin de Duhul Sfânt, bogat 
în ştiinţă. Confraţii săi îl primesc cu bucurie. Nu este deloc mândru, merge smerit, cu 
ochii plecaţi. Arhiepiscopul Netzhammer e fericit de primiţiantul său şi mulţumeşte în 
scrisoarea din 23 august 1911, adresată cardinalului Gotti, rectorului şi profesorilor 
Colegiului „Propaganda Fide” pentru munca lor prin care l-au format pe Durcovici, 
făcând din el un slujitor exemplar al lui Dumnezeu. 
 
Eminenţă, 
 
Mare bucurie mi-a produs scrisoarea trimisă la 7 august a.c., plină de speranţe pentru 
preotul Anton Durcovici. În urmă cu zece ani l-am primit în seminarul arhiepiscopal din 
Bucureşti. Atunci am avut deja speranţa că ar putea fi un preot bun, chemat de Dum-
nezeu la fel ca Samuel. Fiindcă acest preot s-a întors acum în dieceza sa, împodobit 
cu doctoratul în filozofie şi teologie şi cu licenţa în dreptul canonic, recomandat de 
Eminenţa voastră, plin de merite, acum când începe ministeriul său sacerdotal, 
mulţumesc din toată inima lui Dumnezeu Atotputernicul pentru această bucurie, dar şi 
Cucerniciei voastre, Eminenţă, pentru munca şi grija depusă în pregătirea acestui 
alumn. La rândul meu îl rog pe Dumnezeu să menţină în sănătate mulţi ani pe 
Eminenţa voastră. Dumnezeu să înzestreze cu harurile cele mai bogate şi cu darurile 
Sfântului Duh pe directorii şi profesorii Colegiului Pontifical „Propaganda Fide”. 
 
Sărutând cu umilinţă inelul Eminenţei voastre, cu aleasă reverenţă şi mulţumire mă 
recunosc al Emineţei voastre fiu smerit. 
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Abaţia Einsiedeln, 23 august 1911. 
 

Raimund Netzhammer, arhiepiscop de Bucureşti. 
 
 
Prima misiune pastorală a dr. Durcovici este catedra de religie la Liceul „Sfântul Iosif” 
din Bucureşti. Pregătirea sa vastă, cunoştinţele sale teologice profunde şi viaţa sa 
spirituală impresionează pe elevi. Tânărul preot a preluat şi administrarea Parohiei 
Tulcea ca parochus currens (administrator parohial). Acolo lucrează la arhivă şi 
redactează o broşură despre istoria Parohiei Romano-Catolice Tulcea. 
 
7. Perioada războiului 1914-1918 – Lagărul 
 
Zile înnorate s-au abătut asupra României. Ele au influenţat viaţa şi activitatea 
Părintelui Durcovici. Primul Război Mondial a început în 1914. Doi ani mai târziu, 
România a intrat în război împotriva Austriei. Mulţi austrieci şi germani din România au 
fost internaţi. Părintele Durcovici, fiind austriac, a fost şi el arestat şi dus într-un lagăr 
de internare în Moldova. Aici, preoţii au avut de înfruntat condiţii de groază. Au suferit 
de foame şi de boală. Lipseau toate. Părintele Durcovici s-a îmbolnăvit de tifos. Abia 
se mai ţinea pe picioare de foame şi de slăbiciune. Datorită intervenţiei arhiepiscopului 
Netzhammer la regele Ferdinand, preoţii au fost eliberaţi în 1917. Nepotul, Anton 
Durcovici, scrie despre unchiul său: „Tatăl meu a slujit ca soldat în armata 
austro-ungară. Unchiul Anton a fost internat şi a suferit foarte mult din cauza condiţiilor 
din lagăr. Curând s-a îmbolnăvit de tifos, fiind aproape de moarte. Mai târziu a avut de 
îndurat urmările acestei boli” (Anton Durcovici, Hainburg, 15 iunie 1987). Părintele 
Durcovici s-a întors bolnav la Bucureşti. Arhiepiscopul l-a primit în casa episcopală. 
Mai apoi a păstorit ca administrator parochialis currens Parohiile vacante Târgovişte şi 
Giurgiu. Aici, la Giurgiu, îl cunoaşte pe tânărul conte Jean de Krassowski, care s-a 
refugiat din Kiev după revoluţia din 1917 şi-şi câştiga existenţa dând lecţii de pian. 
Contele a participat într-o duminică la Liturghie în biserica din Giurgiu şi a fost aşa de 
impresionat de înfăţişarea sfântă şi de predica tânărului preot încât s-a convertit la 
catolicism. Mai târziu a studiat teologia şi a devenit colaborator al rectorului Durcovici 
în seminarul din Bucureşti. 
 
La 3 martie 1918, Rusia a încheiat cu Axa tratatul de la Brest-Litowsc. În toamna 
anului 1918, şcolile şi-au reluat activitatea în România. „Fraţii Şcolilor Creştine” 
deschid Liceele „Sfântul Iosif” şi „Sfântul Andrei”. Părintele Durcovici îşi reia activitatea 
ca profesor de religie. Este o muncă grea, căci războiul a creat situaţii dezastruoase în 
societate şi în familii. El se ocupă mai ales de elevii din familiile sărace. 
 
8. Misiunea de rector al seminarului 
 
La 23 septembrie 1923 am intrat în seminarul Arhidiecezei de Bucureşti. Seminariştii 
locuiau în palatul arhiepiscopal. Prefect al seminarului era Sebastian Huber. De 
Crăciun, în 1923 a ars etajul de sus. În Noaptea Sfântă, seminaristul Caicowski a voit 
să încălzească bine clădirea şi a pus atâta pe foc, încât lemnele de pe scenă au luat 
foc. Noi, seminariştii, am fost trimişi acasă. La sfârşitul lui ianuarie 1924 ne-am întors 
la Bucureşti, dar nu în palatul arhiepiscopal, ci la Conventul „Sfântul Andrei”. Rector al 
seminarului a fost numit Anton Durcovici, iar prefect Edmund Barciovski. Acum începe 
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misiunea Părintelui Anton Durcovici la care a fost ales în planul providenţial al lui 
Dumnezeu. Această misiune de pregătire a tinerilor la sfânta Preoţie a început-o în 
ianuarie 1924 şi a împlinit-o conştiincios până în aprilie 1948, când a fost numit 
episcop de Iaşi. Douăzeci şi patru de ani şi-a dăruit toată energia acestei misiuni şi a 
contribuit cu toate capacităţile sale spirituale la formarea de slujitori demni ai altarului. 
În martie 1923, dr. Durcovici a fost numit de arhiepiscopul Netzhammer profesor de 
religie la Liceul „Sfântul Andrei”. Totodată a devenit membru al consiliului diecezan şi 
canonic la catedrala „Sfântul Iosif”. De acum Părintele Durcovici avea un cuvânt 
important în toate problemele diecezei. Judecata şi sfatul său înţelept au fost căutate 
de episcop şi de cler. 
 
La 15 iulie 1923, arhiepiscopul Netzhammer a părăsit România, fiind eliberat din 
scaunul arhiepiscopal de Bucureşti. S-a retras pe insula Werd bei Stein pe Rin unde 
şi-a continuat studiile arheologice. Ca succesor a fost numit episcopul de Iaşi 
Alexandru Cisar. Prima misiune a noului păstor a fost să asigure vocaţii preoţeşti 
autohtone. A văzut în preotul Durcovici omul potrivit să reorganizeze seminarul şi să-l 
umple de spirit apostolic. 
 
Arhiepiscopul a vândut palatul arhiepiscopal Sfântului Scaun, care a instalat acolo 
reşedinţa Nunţiaturii Apostolice. A construit cu banii proveniţi din vânzare o clădire 
spaţioasă din beton, lângă catedrala „Sfântul Iosif”, care va servi totodată ca reşedinţă 
arhiepiscopală, parohie şi seminar. Până la terminarea clădirii, seminariştii liceeni au 
fost trimişi la Iaşi. Menges şi cu mine am ajuns din clasa a II-a de gimnaziu în clasa a 
IV-a. La Liceul „Sfântul Andrei” nu făcusem încă greaca şi latina, aşa că am fost nevoiţi 
să recuperăm la Iaşi trei clase de latină şi una de greacă. Găzduirea seminariştilor la 
Iaşi a fost provizorie în clădirile de lângă catedrală, sărace şi fără instalaţiile sanitare 
cele mai necesare, căci seminarul a fost confiscat de stat şi transformat în cămin 
studenţesc. 
 
Ce bucurie pentru noi, când am putut intra cu seminariştii din Iaşi în clădirea nouă a 
seminarului din Bucureşti! Etajele doi şi trei ale clădirii noi au fost adaptate: săli de 
studii mari şi luminoase o capelă şi o bibliotecă modernă. La etajul de sus, dormitoare 
mari, având confort modern, bucătăria condusă de călugăriţe franciscane, care ştiau 
să gătească foarte bine. Rectorul a vrut să le mai tempereze. Sora Alexandra de la 
bucătărie a spus: „Tinerii studiază mult, de aceea trebuie să mănânce bine”. Pentru 
pregătirea filozofică şi ştiinţifică, arhiepiscopul Cisar a chemat pe părinţii iezuiţi: printre 
ei părintele Felix Wierczynski, înaintat în vârstă, dar cu spirit tânăr; fusese mulţi ani 
misionar în Rusia. La noi în seminar au predat şi profesori renumiţi de la Universitatea 
din Bucureşti (Georgescu, Voinarovski, Rascu, Frollo, Hulita şi Panaitescu). În iunie 
1930 s-a dat primul bacalaureat în seminar, fiind condiţia necesară pentru urmarea 
studiilor la noua Academie Teologică. Prin legea Cultelor din 1929, Ministerul Cultelor 
a aprobat înfiinţarea unei Academii Teologice Catolice a Arhidiecezei de Bucureşti cu 
toate drepturile. Rector al Academiei a devenit dr. Anton Durcovici, recunoscut şi de 
stat. Ca rector al seminarului a avut responsabilitatea pentru educarea, pregătirea 
religioasă şi spirituală a seminariştilor. Ca rector al Academiei a răspuns de formarea 
ştiinţifică şi teologică a candidaţilor la preoţie. Prefect de studii a fost Jean de 
Krassovski, un nobil din Kiev, pe care Părintele Durcovici l-a condus la credinţa 
catolică. Disciplinele teologice erau predate de părinţii profesori din Congregaţia 
„Slujitorii Cuvântului Divin” din Steyler: dr. Johannes Kraus, dr. Bernhard Rohner, dr. 
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Karl Starke, dr. Nikolaus Geyer care era şi spiritual. Lui îi datorăm spiritualitatea şi zelul 
pastoral apostolic. 
 
La 24 septembrie 1935, Părintele Durcovici a sărbătorit a XXV-a aniversare de la 
preoţie. Rectorul a fost sărbătorit într-o academie festivă a seminarului. Sfântul Scaun 
i-a dat demnitatea de protonotar apostolic iar arhiepiscopul Cisar l-a numit vicar 
general al Arhidiecezei de Bucureşti. 
 
Dr. Durcovici a predat la Academie săptămânal câte două ore de filozofie, patru de 
teologie morală, două de drept canonic, toate în limba latină. Cursurile sale au fost 
pregătite foarte temeinic şi susţinute convingător. Niciodată însă n-a susţinut părerea 
proprie, dar totdeauna se baza pe Cuvântul Sfintei Scripturi şi pe învăţătura Bisericii. 
Noi, teologii, eram încântaţi de bogăţia cunoştinţelor sale şi ne întrebam de unde are 
atâta timp să se pregătească aşa de temeinic pentru cursuri, deoarece ştiam că toată 
ziua era ocupat. Misterul era în spiritul său de rugăciune. Stătea ore întregi în genunchi 
în capelă în faţa preasfântului Sacra-ment, cufundat în meditaţie şi rugăciune. 
 
De la tatăl său a moştenit dârzenia în muncă, de la mama hărnicia şi pietatea. Pe 
deasupra, Dumnezeu i-a dăruit o voinţă neclintită. A cultivat darurile pe care le avea de 
la Dumnezeu printr-o hărnicie neobosită şi prin sârguinţă în studiile sale teologice din 
Cetatea Eternă. Prin viaţa sa ascetică, Părintele Durcovici îşi ţinea trupul şi sufletul 
mereu în stăpânire. Fiecare minut era folosit pentru împlinirea datoriilor. La el n-a 
existat pierdere de timp, nici hoby, ci numai împlinirea datoriei. Somn cât mai puţin. 
Zilnic studia până la miezul nopţii. Munca spirituală, educativă şi intelectuală din 
seminar era încredinţată rectorului. El era un fac totum. Nu se întâmpla nimic fără să fi 
ştiut. De la cinci dimineaţa până seara la nouă eram sub supravegherea lui directă, 
îndemnaţi fiind la împlinirea conştiincioasă a programului prescris. Şi noaptea plutea 
ca un spirit invizibil prin sălile seminarului. Cunoştea tot ce se întâmplă în decursul 
zilei. Metoda sa de educare era aceea a mărturiei. Aşa cum îşi împlinise programul la 
Roma, aşa cerea de la fiecare elev: o respectare conştiincioasă şi serioasă a 
regulamentului. În privinţa aceasta a fost sever, foarte sever. Noi n-am fost de acord cu 
această severitate, dar ne-am supus autorităţii sale, căci rectorul ştia să se impună 
prin personalitatea sa. Metoda de educare etică şi spirituală a fost monahală: izolarea 
totală a seminariştilor în vederea pregătirii la preoţie în spiritul ignaţian. După metoda 
romană, seminariştii nu şi-au petrecut vacanţa acasă, vizitele străinilor în seminar erau 
interzise, foarte rar era permisă vizita părinţilor. Programul zilei începea dimineaţa la 
orele cinci. Rectorul apărea în dormitor, trezind seminariştii cu: Benedicamus Domino 
(„Să-l lăudăm pe Domnul”). Noi, săream din paturi şi răspundeam: Deo gratias 
(„Mulţumim lui Dumnezeu”). Apoi ne rugam fiecare cu voce joasă, dar aşa încât să se 
audă: Te Deum laudamus, lăudându-l pe Dumnezeu şi mulţumindu-i pentru noaptea 
trecută şi pentru noua zi dăruită. În douăzeci de minute toţi trebuiau să se spele şi să 
se îmbrace, căci la 5.30 începea rugăciunea de dimineaţă în capelă. Rectorul ne ţinea 
o meditaţie de 15 minute şi aceasta mereu pînă în ziua hirotonirii noastre. Ne 
introducea astfel în viaţa mistică, în tainele credinţei, apelând la Sfânta Scriptură, 
vieţile sfinţilor şi la liturgia Bisericii. La orele şase celebra Sfânta Liturghie. Cristos în 
Sfânta Taină a fost centrul vieţii sale şi Euharistia la altar punctul culminant al zilei. 
Durcovici era cucerit la Liturghie de mysterium crucis. Nu mai vedea nimic în jurul său, 
părea depărtat de cele lumeşti, cufundat total în taina Sfintei Liturghii. Micul dejun îl lua 
cu noi. La opt începeau cursurile. În general, el ţinea primele ore. Înaintea fiecărei ore, 
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invoca pe Sfântul Duh împreună cu studenţii, rostind rugăciunea Veni, Sancte Spiritus. 
Când, la teologia morală, ne-a predat porunca a VI-a şi a vorbit de celibat, a 
îngenunchiat la rugăciune. La 12.30 era masa. Rectorul şi profesorii academiei 
serveau împreună cu noi, dar la o masă separată. După masa de prânz, rectorul şi 
profesorii aveau pauză de odihnă, iar noi seminariştii o oră de recreaţie, pe care o 
petreceam ori în curte ori în sala de recreaţie. După masă erau programate materiile 
mai uşoare. La orele 16 se dădea o mică gustare, după care urma din nou o oră de 
pauză. De la 17 la 19 studiu. La orele 19 ne rugam Rozariul, la care participa şi 
rectorul. Masa de seară era urmată de o oră de recreaţie. La 20.45 rugăciunea de 
seară în capelă, după care începea silentium religiosum când nu se mai putea rosti nici 
un cuvânt. După rugăciunea Miserere, ne duceam la culcare. Când se lăsa liniştea şi 
întunericul, părintele rector apărea liniştit, încă o dată, prin încăperile seminarului, 
pentru a se asigura că toate erau în ordine. Apoi se retrăgea în cameră şi se pregătea 
pentru cursuri. Ziua şi-o termina în capelă. De multe ori l-am văzut noaptea, la orele 12 
în faţa Sfintei Taine, cufundat în rugăciune. Nici nu observa când intra cineva în 
capelă. Mama sa mi-a relatat că, noaptea la unu, de multe ori a văzut lumină în 
camera lui. Odată a intrat şi l-a găsit în genunchi în faţa Celui Răstignit în meditaţie 
profundă. 
 
Conform metodei romane a Colegiului „Propaganda Fide”, seminariştii nu-şi petreceau 
vacanţa în familie, ci în tabără, la Timişu de Sus, lângă Braşov, într-o vale a Carpaţilor, 
înconjurată de brazi. Rectorul venea împreună cu seminariştii, îngrijindu-se de 
bunăstarea lor materială. Organiza excursii prin văile minunate ale Carpaţilor şi pe cele 
mai înalte vârfuri. Curăţia inimii şi moralitatea sa au fost severe. Întotdeauna purta 
reverenda. Nu l-am văzut niciodată altfel. Tocmai în această nobilă virtute a fost umilit 
în închisoare. Profesorul dr. Eduard Ferenţ scrie: „În închisoare, episcopul a fost umilit 
în comoara cea mai nobilă a vieţii sale preoţeşti: curăţia inimii. A fost despuiat de haine 
şi împins brutal în bucătărie înaintea preoţilor care curăţau acolo cartofi.” (dr. Eduard 
Ferenţ, Iaşi, 17 mai 1980). 
 
9. Vicar general, judecător, confesor şi spiritual 
 
Spiritualitatea Monseniorului Durcovici a trecut repede dincolo de zidurile seminarului 
şi s-a revărsat în oraş. Rectorul voia ca elevii săi să trăiască şi ca preoţi în spiritul 
educaţiei primite în seminar. În acest scop a înfiinţat Unio Apostolica Clerici, pe care a 
condus-o ca director. Curând i s-au alăturat şi preoţi din alte dieceze, chiar şi preoţi 
greco-catolici. Printre ei au fost dr. Ioan Ploscaru şi dr. Ioan Suciu, pe care mai târziu 
i-a întâlnit în închisoarea din Sighet unde, împreună cu el, au trăit spiritualitatea din 
Unio Apostolica în care au găsit putere în suferinţă. 
 
Vicarul catedralei, pr. Johannes Baltheiser, scrie despre spiritualitatea Mons. Durcovici: 
„Interioritatea Sfântului Alfons Maria de Liguori, pătrunderea în misterele credinţei şi 
însuşirea spiritului credinţei după Sfântul Toma de Aquino, formarea vieţii sale după 
metoda ignaţiană, i-au marcat persoana, astfel încât se poate spune liniştit: rectorul dr. 
Anton Durcovici a fost un al doilea Alfons Maria de Ligouri, un al doilea Toma de 
Aquino şi un al doilea Ignaţiu de Loyola”. (Johannes Baltheiser, Ruhpolding, 20 august 
1988). 
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Bucureştiul era un oraş format din 1,5 milioane locuitori, cu o populaţie formată din 
toate clasele sociale, de la oamenii de ştiinţă până la familiile de muncitori săraci. Aici 
s-a împletit cultura apuseană cu tradiţia orientală bizantină. Mulţi dintre aceşti oameni 
au căutat şi au găsit sfat bun la Mons. Durcovici. Astfel a devenit spiritualul 
Congregaţiilor mariane de bărbaţi şi de femei, al călugăriţelor, preşedintele Uniunii 
„Sfântul Vincenţiu” şi al Ordinului al treilea. Predicile şi meditaţiile sale au dat o 
orientare spirituală ascultătorilor în confuzia care stăpânea societatea. Profesorul 
Nestmann relatează: „Am cunoscut mulţi dintre fiii săi spirituali: un ministru, trei 
profesori, câţiva preoţi, câteva doamne culte” (pr. Leopold Nestmann, Altöttig, 7 aprilie 
1987). 
 
Locul de refugiu al oamenilor care căutau ajutor a fost confesionalul prelatului 
Durcovici. În fiecare sâmbătă stătea în confesionalul din catedrala „Sfântul Iosif” până 
noaptea târziu şi duminica de dimineaţă până la amiază. Confesionalul său a fost 
ocupat mereu de oameni care căutau sfat. Ce a atras atâţia oameni? Au fost 
înţelepciunea sa, spiritualitatea sa adâncă care se revărsau în inimile oamenilor. 
La cererea mai multor profesori ai Academiei a înfiinţat revista spiritual-ştiinţifică Farul 
nou, prin care a voit să transmită academicienilor şi studenţilor României, aflaţi în faţa 
pericolului mentalităţii timpului, o orientare tomistico-filozofică şi o aprofundare creştină 
a credinţei. Ca şi colaboratori i-a avut pe renumitul filozof Nichifor Crainic, pe teologul 
ortodox Gala Galaction, pe profesorul Frollo şi pe temutul, dar preţuitul critic literar 
Raşcu. 
 
Redactor tehnic al Farului nou era Richard Spiess, care colaborase cu Mons. Durcovici 
pe când era teolog. El mi-a povestit cum au lucrat împreună nopţi întregi la redactarea 
Farului nou. El spunea: „Aici am cunoscut vasta ştiinţă şi puterea de muncă a lui 
Durcovici. A fost fenomenal!” (R. Spiess, Zug – Elveţia, 12 octombrie 1989). 
 
Ca vicar general, mons. Durcovici a trebuit să conducă Arhidieceza de Bucureşti în 
perioada din timpul războiului şi după război. În anul 1948 regimul comunist a început 
lupta împotriva Bisericii Catolice. Guvernul Comunist a voit să-şi supună Biserica 
Catolică printr-un statut. Mons. Durcovici a fost împotriva acestui statut. În numele şi ca 
delegat al Nunţiaturii Apostolice şi al tuturor episcopilor catolici din România a prelucrat 
cu episcopul Marton Aron un statut propriu al Bisericii Catolice din România care a fost 
înmânat conducerii. Aici se subliniază deja în primul articol: „Biserica Catolică din 
România este membră a Bisericii Romano-Catolice al cărei pontif suprem este papa 
de la Roma. Secretarul Nunţiaturii Apostolice de atunci, Del Mestri, scrie: „Cererea din 
partea guvernului României a unui statut care se opunea dreptului canonic a fost 
respinsă cu hotărâre de dr. Durcovici.” (Del Mestri, Roma, 15 iulie 1988). 
 
Ca reacţie a început lupta deschisă împotriva Bisericii Catolice. Biserica Greco-Cato-
lică a fost scoasă în afara legii şi încadrată Bisericii Ortodoxe. La 3 august 1948 au fost 
confiscate de statul Român toate şcolile, mănăstirile, spitalele şi instituţiile Bisericii 
Romano-Catolice. Preoţii au fost ameninţaţi că nu vor primi ajutor din partea statului 
dacă nu semnează comunista lege a cultelor. Vicarul general a îndemnat preoţii la 
curaj şi i-a sfătuit să renunţe la subvenţiile din partea statului. Arhiepiscopul Cisar a 
fost eliberat de Sfântul Scaun şi mons. Anton Durcovici a fost numit la 14 aprilie 1948 
Administrator Apostolic al Arhidiecezei de Bucureşti. 
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Prelatul Durcovici a condus în cadrul Ordinariatului, în funcţia de judecător prosinodal, 
şi Tribunalul Bisericesc. Toate procesele de căsătorie au fost prelucrate şi conduse de 
el. Având licenţa în dreptul canonic, a ştiut să rezolve şi cazurile cele mai complicate. 
„Dr. Anton Durcovici a fost steaua călăuzitoare a Arhidiecezei de Bucureşti în anii 
întunecaţi ai suferinţei şi ai prigoanei, sfătuitorul înţelept al clerului şi al poporului care 
căutau adevărul într-o vreme de tulburare şi confuzie” (Prelat dr. Menges, Munchen, 9 
aprilie 1987). 
 
10. Numirea ca episcop de Iaşi 
 
La 30 octombrie 1947, papa Pius al XII-lea l-a numit pe mons. Anton Durcovici episcop 
de Iaşi. Consacrarea a fost împiedicată de guvernul Comunist din România, aşa încât 
a fost sfinţit episcop numai după cinci luni. 
 
La 5 aprilie 1948 a fost consacrat în catedrala „Sfântul Iosif” de arhiepiscopul Gerald 
Patrik O'Hara, Nunţiul Apostolic în România. Episcopii consacratori au fost 
arhiepiscopul Alexandru Cisar şi episcopul dr. Marcu Glaser. A fost o zi de neuitat 
pentru Iaşi şi pentru Bucureşti, o zi de înviorare a speranţei pentru poporul catolic din 
Moldova. Dis-de-dimineaţă mulţimea de credincioşi s-a îndreptat spre catedrala 
„Sfântul Iosif”. La orele opt, procesiunea a pornit spre catedrală, în faţă ministranţii şi 
clerul, printre care mulţi preoţi ai Diecezei de Iaşi şi, la sfârşit, episcopii consacratori 
îmbrăcaţi în haine liturgice solemne. În faţa lor păşea slujitorul ales al lui Dumnezeu, 
dr. Anton Durcovici, având capul plecat, cuprins parcă de povara grea a răspunderii pe 
care avea s-o primească. În sunetul clopotelor, procesiunea s-a îndreptat spre 
catedrala care se transformase prin iluminarea strălucitoare într-un lăcaş ceresc. 
Alesul preot Durcovici devenea mai mic şi mai aplecat cu cât se apropia de altar. 
Nunţiul Apostolic s-a aşezat pe scaunul din faţa altarului. Episcopii consacratori l-au 
condus pe candidat în faţa episcopului principal, spunându-i: „Biserica Catolică, mama 
noastră, vă roagă să consacraţi ca episcop pe preotul prezent, Anton Durcovici”. La 
întrebarea, dacă are un document cu aprobarea apostolică, răspunde: „Da”. Mons. 
Edmund Barciovski, Vicar general al Arhidiecezei de Bucureşti a urcat la amvon şi a 
citit în limba latină şi în limba română documentul prin care papa Pius al XII-lea îl 
numea pe Anton Durcovici episcop de Iaşi: 
 
Pius, episcop, slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu, fiului nostru iubit Anton Durcovici, 
Vicar general al Arhidiecezei de Bucureşti, ales ca episcop de Iaşi, salutare şi 
Binecuvântare Apostolică! Misiunea apostolatului suprem conferit nevredniciei noastre 
de veşnicul principe al păstorilor, prin care stăm în fruntea întregii lumi creştine, ne 
obligă să ne dăm toată silinţa de a pune în fruntea fiecărei Biserici vacante păstori care 
înţeleg şi ştiu să păstorească, să îndemne şi să conducă turma Domnului încredinţată 
lor. Pentru catedrala din Iaşi, sufragană a Bisericii metropolitane de Bucureşti, vacantă 
după moartea episcopului Mihai Robu de pioasă amintire, în prezent fără păstor, după 
sfatul cucernicilor noştri fraţi cardinali ai Sfintei Biserici Romane, te alegem cu 
autoritate apostolică şi te numim în fruntea Diecezei de Iaşi ca episcop şi păstor şi îţi 
încredinţăm în întregime grija, conducerea şi administrarea acestei Biserici atât în 
problemele spirituale cât şi în cele materiale cu toate drepturile, privilegiile, obligaţiile şi 
îndatoririle care sunt legate de această slujire pastorală. 
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Noi vrem însă, înaintea consacrării şi ocupării canonice a diecezei, să depui în mâinile 
unui episcop catolic în comuniune cu Sfântul Scaun şi în harul său, pe care tu îl alegi, 
crezul şi jurămintele prescrise, conform formularelor stabilite a căror exemplare să le 
trimiţi, cât e posibil de repede, la Congregaţia Consistorială, conţinând semnătura şi 
sigiliul tău şi ale episcopului respectiv. Pentru a-ţi uşura misiunea, îţi permitem să fii 
consacrat în afara oraşului Roma, liber şi valid, de un episcop catolic pe care ţi-l alegi, 
asistat de alţi doi episcopi în comuniune cu Scaunul Apostolic. Prin prezentul act 
delegăm şi împuternicim pe preacucernicul frate episcop pe care ţi-l alegi, să te 
consacre. 
 
Poruncim, totuşi, precum am spus, să nu îndrăzneşti a primi consacrarea mai înainte 
de a mărturisi crezul şi de a depune jurământul şi nici epicopul ales de tine să nu ţi-o 
dea, sub pedepsele prescrise de drept, dacă nu se va ţine cont de dispoziţiile 
prezente. Noi sperăm că sub braţul ocrotitor al Domnului, Biserica din Iaşi să fie 
condusă cu slujirea ta pastorală şi munca ta neobosită pentru a avea zilnic tot mai mult 
succes atât în cele spirituale cât şi în cele vremelnice. 
 
Dat la Castel Gandolfo, în anul Domnului o mie nouă sute patruzeci şi şapte (1947), în 
ziua a treizecea (30) a lunii octombrie, în al nouălea an al pontificatului nostru. 
 
Pentru cancelarul Sfintei Biserici Romane † cardinalul Ianuarius Granito Pignatelli de 
Belmonte, Decan al Sfântului Colegiu, Ludovic Kaas, protonotar apostolic, Artur 
Mazoni, protonotar apostolic, Alfred Liberati, asistent de studii al Cancelariei 
Apostolice. Expediat în ziua de 18 noiembrie, în al nouălea an, Alfred Marini, însărcinat 
cu Sigiliul, înregistrat în Cancelaria Apostolică, vol. LXXIV: nr. 44. Aloisius Trassardi A. 
Marini, copist. 
 
A urmat examinarea canonică a celui ales cu privire la adevărurile de credinţă. 
 
După Evanghelie, cel ales s-a prosternat în semn de umilinţă şi ascultare, în timp ce se 
cânta litania tuturor sfinţilor. Episcopul consacrator l-a binecuvântat. Candidatul s-a 
ridicat şi s-a aşezat în genunchi în faţa episcopului principal. Acesta i-a impus mâinile 
şi a invocat darul Duhului Sfânt asupra sa: „Primeşte pe Sfântul Duh”. În mod 
asemănător episcopii asistenţi şi-au impus mâinile. Corul cânta: Veni Creator Spiritus. 
Fruntea şi mâinile candidatului au fost unse cu crismă. I s-au dat cârja episcopală, 
inelul şi crucea pectorală. Din mâinile Nunţiului a primit Evanghelia: „Primeşte 
Evanghelia şi mergi să o predici poporului încredinţat ţie, căci puternic e Dumnezeu 
care să te întărească prin harul său”. Episcopul nou sfinţit a concelebrat Sfânta 
Liturghie cu episcopul principal. La sfârşitul Liturghiei i s-a pus mitra pe cap. În haine 
episcopale este condus de episcopii asistenţi la tronul episcopal. Corul cântă Te Deum 
şi noul episcop, mergând cu mitra şi cârja episcopală prin biserică, a dat prima 
binecuvântare arhierească. După Liturghie, procesiunea solemnă s-a îndreptat spre 
palatul episcopal. Mons. Anton Durcovici, acum episcop al Diecezei de Iaşi, păşeşte şi 
mai smerit, cu faţa spiritualizată, totul revarsă o puternică dăruire de Dumnezeu. 
Poporul credincios este adânc mişcat de înfăţişarea sfântă a episcopului şi mulţi au 
lacrimi în ochi. Este acesta alesul lui Dumnezeu, care să fie păstor în timpul nevoilor şi 
al prigoanelor?! 
 



 
 

15 Florian Müller, Viața episcopului de Iași Anton Durcovici, martir 

După Liturghie, Nunţiul O'Hara a invitat episcopii şi clerul în Nunţiatura Apostolică. 
Mons. Del Mestri şi mons. John Kirk, secretarii Nunţiaturii, au întâmpinat înaltul cler. 
Nunţiul Apostolic a fost întristat în cuvântarea sa, căci ştia ce timpuri grele vor veni 
asupra noului episcop în România comunistă. Arhiepiscopul Cisar, fost episcop de 
Iaşi, a descris în imagini vii frumuseţea diecezei din Moldova. În numele Bisericii 
Greco-Catolice, episcopul dr. Ioan Suciu, în cuvinte oratorice, i-a adresat felicitări. La 
sfârşit, noul episcop a răspuns tuturor. El a spus că în urmă cu doi ani a fost chemat 
de Nunţiul Andrea Cassulo care l-a întrebat dacă ar accepta să poarte crucea 
episcopală. „Am întrebat, dacă pot refuza. El mi-a răspuns, nu. I-am replicat ca şi Iona 
din Biblie. Dar fără folos. Aşa că am fost nevoit să primesc povara, asemenea lui Iona. 
Dacă Dumnezeu vrea – non recuso laborem. Cu Isus şi Maria voi învinge toate 
greutăţile spre slava lui Dumnezeu şi pentru veşnica mântuire a sufletelor”. 
 
11. Păstor al poporului credincios din Moldova 
 
Noul episcop a fost omagiat cu o ediţie festivă, în revista diecezană, redactată de 
profesorii seminarului: dr. Gaspar Bachmeier şi Ioan Mărtinaş: „Văduvita Biserică a 
Moldovei trăieşte o bucurie de nedescris şi nutreşte o speranţă fără margini, fiindcă i-a 
fost dat să trăiască ziua istorică a numirii şi consacrării Preacucernicului Mons. dr. 
Anton Durcovici ca episcop al Diecezei de Iaşi. Bunătatea Celui Atotputernic să 
binevoiască a ţine asupra lui dreapta sa îndurătoare”. Episcopul Durcovici a sosit la 18 
aprilie 1948 cu trenul la Iaşi. La gară a fost întâmpinat de episcopul dr. Glaser. La 
reşedinţa episcopală îl aşteptau preoţii catedralei, profesorii şi seminariştii, care l-au 
primit cu un cor răsunător. Consiliul Ordinariatului a alcătuit protocolul preluării 
Diecezei de Iaşi de către episcopul titular dr. Anton Durcovici. Ziua următoare a avut 
loc în catedrală ceremonia înscăunării. Corul catedralei, acompaniat de orchestra Filar-
monicii oraşului, l-a întâmpinat pe episcop cu Ecce sacerdos magnus. Parohul, pr. dr. 
Gheorghe Petz, a citit documentul papal de numire a lui Anton Durcovici ca episcop 
titular al Diecezei de Iaşi, iar apoi mesajul papei Pius al XII-lea către credincioşii 
diecezei. Poporul şi clerul au cântat cu înflăcărare Te Deum. Episcopul Glaser a 
salutat pe noul păstor în numele întregii dieceze şi i-a înmânat cheile catedralei. Preoţii 
au venit doi câte doi în faţa episcopului şi i-au făgăduit ascultare, sărutându-i inelul. 
Noul episcop a rostit o scurtă cuvântare, pe care a încheiat-o astfel: „De aceea m-a 
trimis Dumnezeu pe mine, slujitor nevrednic în Dieceza de Iaşi nu ca să fiu eu slujit, ci 
ca să slujesc tuturor cu toate puterile mele până la ultima suflare”. Predica a ţinut-o pr. 
Ioan Mărtinaş. După Liturghie, episcopul, mergând prin mijlocul catedralei, a 
binecuvântat credincioşii. În sunetele orgii şi ale orchestrei filarmonice care cânta 
„Aleluia” de Händel, procesiunea se îndreptă spre casa episcopală. Niciodată n-au fost 
pe străzile Iaşului atâţia preoţi şi credincioşi catolici. 
 
Stema episcopului este compusă dintr-o navă în furtună în care stă Mielul lui 
Dumnezeu cu steagul victoriei, în mijloc crucea, înconjurată de cârja episcopală şi de 
mitră, iar jos motoul episcopului: Beatus popolus cuius Dominus est Deus (Ps 143,15) 
(„Fericit poporul a-l cărui Domn este Dumnezeu”). 
 
Noul păstor a început îndată munca. În ziua înscăunării a trimis o circulară clerului şi 
credincioşilor: „Preacucernici fraţi, dragi credincioşi! De când Sfântul Părinte papa Pius 
al XII-lea m-a numit episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, inima şi gândul meu 
s-a îndreptat spre voi. Îmi doream cu mare ardoare să fiu cât mai curând în mijlocul 
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vostru ca păstorul între oile sale, ca tatăl în mijlocul copiilor săi iubiţi. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu mi s-a împlinit această dorinţă astăzi, în ziua intrării mele în oraşul 
rezidenţial al diecezei... ”. În continuare recomandă clerul, seminariştii şi credincioşii lui 
Cristos din tabernacolul tuturor bisericilor diecezei, Maicii Domnului, Maria, şi Sfântului 
Iosif, patronul diecezei. În partea a doua explică misterul Euharistiei şi al jertfei 
euharistice, taina care a marcat toată viaţa mons. Durcovici. Explicaţiile teologice le 
încheie cu textul ales de dânsul: Fericit poporul al cărui Domn este Dumnezeu! 
 
Circulara se termină cu apelul către popor şi cler, ca să-l sprijine în misiunea sa de 
păstor: „Ascultaţi, dragi copii, cu inimi deschise cuvintele mele şi sprijiniţi sârguinţa mea 
slabă cu rugăciunea voastră zilnică; şi voi, preacucernici fraţi preoţi, colaboraţi cu mine 
pentru ca în ziua judecăţii să putem da toţi socoteală fără frică în faţa Mielului 
Dumnezeiesc, păstorul suprem al sufletelor noastre şi judecătorul tuturor, Domnul şi 
Dumnezeul nostru Isus Cristos”. 
 
După înscăunare, episcopul a mers apoi din parohie în parohie, consacrându-le 
Neprihănitei Inimi a Mariei. Cu încrederea în ocrotirea Maicii Domnului, a trezit o viaţă 
de credinţă foarte puternică în comunităţile din Moldova. Poporul credincios l-a primit 
pe episcop ca pe un sol al lui Dumnezeu, trimis ca şi profeţii să vestească oamenilor 
mântuirea. Oamenii mergeau cu dânsul de la o parohie la alta. Şi-au cinstit episcopul. 
Persoana sa spiritualizată, ascetică fascina poporul. Liturghia sa era ca o epifanie 
mistică. Predica simplă, dar cuprinzătoare cucerea pe toţi. Acesta era păstorul trimis 
de Dumnezeu ca să conducă turma prin timpurile grele ale prigoanei. Securitatea a 
fost alarmată. Dar i-a fost frică să acţioneze, căci se temea de popor. Ajuns acasă la 
Iaşi, este chemat la securitate. Refuză să se ducă. Ziua următoare a venit un ofiţer de 
securitate în locuinţa lui ca să-l aresteze. Dar episcopul l-a impresionat atât de mult, 
încât acesta a pleacat fără să-i facă nimic. Era urmărit pas cu pas şi se căuta ocazia 
propice pentru a-l aresta. 
 
Dieceza de Iaşi cuprinde provinciile Moldova şi Bucovina. Ea este mărginită la nord de 
graniţa cu fosta Rusie, la sud de Dunăre, la est tot de graniţa cu fosta Rusie şi la vest 
de văile adânci ale Carpaţilor. Dieceza are 350.000 de credincioşi şi 180 de preoţi. 
Aproape 90 % frecventează Liturghia de duminică. Familiile sunt foarte bogate în copii 
(5-10 copii). În Institutul Teologic din Iaşi se pregătesc 420 de seminarişti pentru sfânta 
preoţie. 
 
După 1948, mai mulţi preoţi din Moldova au fost arestaţi. Ca să-şi apere preoţii, unele 
parohii au organizat un cordon uman în jurul bisericii şi al casei parohiale. Catolicii din 
Fundu Răcăciuni s-au îndreptat în grup spre închisoare ca să elibereze pe parohul lor, 
Carol Susan. La fel au făcut şi cei din Fărăoani pentru preotul lor, Anton Dămoc. 
Poporul a trăit zile de nelinişte, iar preoţii au trăit în frică şi în nevoi. 
 
12. Închisoarea şi moartea 
 
La 26 iunie a fost mirul în Parohia Popeşti-Leordeni de lângă Bucureşti. Şase sute 
cincizeci de tineri aşteptau episcopul în biserică. Intrucât arhiepiscopul Cisar fusese 
eliberat de Sfântul Scaun din funcţia de Ordinariu al Arhidiecezei, a venit episcopul 
Durcovici de la Iaşi, ca să administreze Mirul. A înnoptat în palatul episcopal la 
Bucureşti, voind să meargă duminica dimineaţa cu maşina arhiepiscopului. La orele 
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şapte a venit Jakobek, şoferul arhiepiscopului şi i-a comunicat că palatul e înconjurat 
de oamenii securităţii iar maşina n-are voie să părăsească locul. Parohului din Popeşti 
i s-a spus la telefon că securitatea împiedică venirea episcopului şi că Mirul ar trebui 
amânat. Şi la Popeşti au fost observate persoane suspecte în jurul bisericii. Preotul 
Vasile Begu a venit cu un taxi la palatul episcopal şi a rugat pe episcopul Durcovici să 
vină şi să administreze Sfântul Mir, pentrucă în biserică aşteaptă 650 de tineri. 
Durcovici a stat de vorbă cu arhiepiscopul Cisar şi cu Vicarul General Jovanelli. A 
hotărât să meargă, deşi era un pericol mare. A luat cu el pe profesorul de teologie 
Friedrich Rafael, au ieşit din palat şi au trecut prin faţa catedralei, unde erau deja 
numeroşi oameni veniţi pentru Liturghie. S-au urcat în tramvai şi au mers până la 
ultima staţie, lângă cimitirul Belu. De acolo au vrut să meargă doi kilometri pe jos. 
Când au ajuns în câmp liber, a venit o maşină din urmă, au sărit trei securişti care l-au 
forţat pe episcopul Durcovici să urce. Preotul Friedrich a vrut să-l apere. Un securist l-a 
lovit cu o manivelă de fier în cap şi l-a aruncat în maşină. Astfel a dispărut episcopul 
Durcovici la 26 iunie 1949 în închisorile securităţii, unde a şi murit la 10 decembrie 
1951 în închisoarea din Sighet. Mirul a fost administrat după-amiază de Nunţiul 
Apostolic O'Hara. Episcopul a fost chinuit luni întregi, fiind în arest preventiv la 
Bucureşti. Nopţi la rând a fost anchetat şi torturat, fiind acuzat de a fi spion al 
Vaticanului şi agent al americanilor. 
 
Mons. Johannes Baltheiser, vicar la catedrala din Bucureşti a suferit 13 ani în 
închisorile comuniste din România. Eliberat în 1967, mi-a povestit despre metodele 
îngrozitoare ale securităţii: „Ca să mă facă disponibil, m-au dus într-o încăpere şi mi-au 
arătat fotografia unui condamnat. Semăna cu un om mort, numai piele şi oase, plin de 
răni şi de sânge. M-au întrebat: „Îl cunoşti? Ăsta este episcopul vostru Durcovici. Aşa 
vei arăta şi tu, dacă nu asculţi de noi”. (Jahannes Baltheiser, Ruhpolding, 20 august 
1988). 
 
Profesorul Leopold Nestmann a activat mai mulţi ani ca profesor la Iaşi împreună cu 
părintele Rafael Friedrich. Acesta i-a povestit multe despre episcopul Durcovici. pr. 
Nestmann scrie: „Friedrich mi-a povestit următoarele: un deţinut din altă celulă s-a 
apropiat de fereastra noastră şi a întrebat: „Cunoaşte cineva pe episcopul Anton din 
Iaşi?” Atunci a fost chemat Friedrich. „Da, îl cunosc – a spus – ce s-a întâmplat?” „Este 
în celula morţii”. Profesorul Friedrich s-a prezentat la măturat. Astfel a ajuns la celula 
morţii. Acolo a spus: „Ego sum Friedrich” (ca eventualii ascultători să nu înţeleagă). Din 
interior a răspuns un glas slab: „Morior fame et siti. Da mihi absolutionem!” („Mor de 
foame şi de sete! Dă-mi dezlegarea!”). Curând episcopul a murit. Ziua următoare, un 
deţinut care a trebuit să măture şi să curăţe în celula morţii i-a povestit că celula era 
mai insuportabilă decât tot ceea ce şi-ar fi putut imagina”. (Leopold Nestmann, 
Altötting, 7 aprilie 1987). 
 
Părintele Rafael Friedrich a fost eliberat după cinci ani şi a activat ca profesor la 
Institutul Teologic din Iaşi. A murit la 11 mai 1969 în acelaşi Institut. La autopsia 
efectuată la clinica universitară, profesorul Oblu a constatat că lovitura la cap cu 
manivela de fier a maşinii i-a cauzat moartea. Fusese lovit de securitate în ziua 
arestării mons. Durcovici. El a fost împreună cu episcopul Durcovici în închisoare, întâi 
în beciul securităţii din Bucureşti, apoi în închisoarea din Sighet, unde au fost şi câţiva 
episcopi greco-catolici. A cunoscut şi a văzut suferinţele îngrozitoare la care a fost 
supus episcopul în închisoarea din Sighet. 
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Un deţinut, care mai târziu s-a refugiat în Austria, relatează: „Într-o seară spre orele 
nouă, uşa celulei mari a fost deschisă şi un temnicer a împins un deţinut gol în celulă 
pe podeaua de piatră. După scurt timp deţinutul a vorbit cu voce stinsă, întreruptă: 
„Poate să-mi dea cineva ceva ca să mă acopăr? Sunt gol şi mi-e frig. Sunt episcopul 
Antonius”. Un preot a sărit şi l-a acoperit cu pătura sa. Durcovici a spus deţinuţilor să 
poarte crucea suferinţei cu dăruire faţă de Dumnezeu. Va veni ziua mântuirii. 
Dimineaţa a fost scos din celulă. Toţi au ştiut că este dus în celula morţii”. 
 
Părintele Friedrich a mers să măture. În timp ce mătura coridorul în faţa celulei, a 
recitat psalmii în latină cu voce tare. Deodată a auzit vocea stinsă a episcopului 
Durcovici. Părintele Friedrich s-a uitat prin vizetă. Era dezbrăcat pe podeaua de piatră, 
în sânge şi murdărie. Episcopul bolnav a spus cu glas stins: „Antonius, fame moritur. 
Da mihi absolutionem!” („Anton moare de foame. Dă-mi dezlegarea”). Părintele 
Friedrich i-a dat dezlegarea in articulo mortis. Ziua următoare, când părintele Friedrich 
a trecut prin faţa celulei morţii, uşa era deschisă şi corpul episcopului Durcovici 
dispărut. 
 
Episcopul greco-catolic, dr. Ioan Ploscaru a fost şi el închis la Sighet. A primit odin să 
cureţe celula. El relatează: „Dacă un deţinut era pe moarte, era izolat într-o celulă 
specială, aşa-numita „celulă a morţii” şi se spunea că e la spital. Era interzis să se ştie 
că a murit un deţinut. Dimineaţa era pus într-o căruţă şi dus în cimitirul evreiesc din 
vecinătatea închisorii. Permanent erau pregătite trei gropi. Mortul era aruncat în groapă 
şi acoperit. Acolo zace şi episcopul Durcovici, în una din acele gropi şi nimeni nu ştie 
unde este înmormântat.” (Ploscaru, Lugoj, 17 februarie 1990). 
 
Episcopul Durcovici a fost supus unor torturi extraordinare în închisoare. Toţi cei care 
l-au cunoscut ştiau cât stima el virtutea sfintei curăţii. Permanent era îmbrăcat în 
reverendă, chiar şi pe căldura cea mai mare. Şi în închisoare a refuzat să se 
descopere. Acest lucru îi irita pe gardienii nelegiuiţi. Ca să-l rănească l-au dus 
dezbrăcat prin închisoare. În timp ce deţinuţii lucrau în bucătărie, curăţind cartofii, 
episcopul a fost aruncat dezbrăcat înaintea preoţilor. 
 
Dr. Eduard Ferenţ, profesor la Institutul Teologic din Iaşi, mi-a spus următoarele 
despre episcopul Durcovici: „În calitate de rector şi profesor al Institutului Teologic din 
Iaşi, am fost mai mulţi ani împreună cu preotul şi profesorul de neuitat, Rafael 
Friedrich, secretar al mons. Durcovici. Sfinţia sa mi-a povestit mai multe momente din 
martiriul lui. A fost arestat la 26 iunie 1949 în Bucureşti, pe stradă. Mergea la 
Popeşti-Leordeni ca să administreze Mirul. Înconjurat de securitate a fost împins în 
maşină. Părintele Friedrich a încercat să-l apere, dar a primit o lovitură în cap cu o 
bară de fier, fiind şi el arestat. Această lovitură i-a cauzat moartea, după cum mi-a 
spus dr. Oblu de la clinica de neurochirurgie din Iaşi, care i-a făcut autopsia. dr. 
Durcovici şi-a trăit ultimele zile ale vieţii în închisoarea din Sighetu Marmaţiei. Celula 
Părintelui Friedrich a fost lângă aceea a episcopului. Securitatea l-a chinuit cu 
metodele ei satanice şi cu înfometare. L-au lăsat fără hrană, până când marele martir 
a strigat cu voce tot mai stinsă în celula sa: Antonius moribundus! A cerut de la un 
preot din apropiere dezlegarea. Părintele Friedrich i-a auzit glasul. Ca să-l ajute, s-a 
prefăcut că mătură în faţa celulei şi i-a dat sfânta dezlegare. Glasul episcopului s-a 
stins odată cu viaţa sa de martir. Căruţaşul închisorii a transportat, dimineaţa 
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următoare, trupul neînsufleţit şi gol al episcopului şi l-a aruncat într-o groapă comună a 
cimitirului evreiesc din apropiere”. (dr. Eduard Ferenţ, Iaşi, 14 mai 1980). 
 
După mărturia episcopului Ploscaru, preasfinţitul Durcovici a murit în noaptea din 10 
spre 11 decembrie 1951 în chinuri mari. S-a îmbolnăvit de stomac şi n-a mai putut 
suporta alimentele. Episcopul Ploscaru relatează: „Am fost cu Durcovici în închisoare, 
în aceeaşi clădire. El a fost în celula 13, eu în celula 8, vizavi de el. A murit singur în 
celulă la 11 decembrie 1951. După moartea sa a trebuit să curăţ celula. A fost îngropat 
în cimitirul rutean. Noi am crezut că e cimitirul evreiesc. Permanent erau trei gropi 
deschise. Dacă una era ocupată, era acoperită, iar lângă ea se săpa alta. După ce 
mortul era acoperit cu pământ, ţărâna era îndată nivelată. Astăzi, cimitirul e pământ 
arabil, aşa că mormintele au rămas necunoscute. În acest cimitir sunt îngropaţi şi 
episcopii greco-catolici: Traian Frenţiu, Ioan Suciu, T. Laurian Chinezu”, (Ploscaru, 
Lugoj, 17 februarie 1990). 
 
Conform mărturiilor episcopilor şi preoţilor care au fost cu episcopul Durcovici în 
închisoare, el a fost umilit şi chinuit grozav de securitatea regimului comunist din 
România. A fost supus şi unui regim de exterminare. Era doar un cadavru care umbla. 
La urmă a fos aruncat în celula morţii, ca acolo să moară de foame. Cum Cristos a 
strigat în suferinţa sa: Mi-e sete!, aşa a strigat şi preasfinţitul Durcovici: Antonius, fame 
et siti morior! Şi cum Cristos şi-a înclinat capul în semn de profundă supunere faţă de 
voinţa Tatălui şi apoi a strigat cu glas puternic: Consummatum est! aşa s-a împlinit 
desăvârşirea planului şi s-a terminat şi drumul suferinţei episcopului Durcovici după 
dezlegarea primită de la părintele Friedrich, în noaptea din 10 spre 11 decembrie 
1951. Anton Durcovici, dezbrăcat şi întins pe podeaua de piatră, zăcea în sânge şi 
murdărie. După cum Cristos fusese despuiat de haine, aşa şi el a fost trasnsportat fără 
haine şi aruncat într-o groapă comună a cimitirului. Acolo mai e şi astăzi, necunoscut, 
aşteptând învierea glorioasă. Aşa şi-a încheiat viaţa sa cea sfântă, episcopul de Iaşi, 
Anton Durcovici. 
 
13. Viaţa sfântă a slujitorului lui Dumnezeu. 
 
Episcopul Durcovici nu e uitat. Sfinţenia vieţii sale străluceşte tot mai mult în sufletele 
acelora care au avut harul de a-l cunoaşte. 
 
Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea lui, satul său natal, Bad Deutsch-Al-
tenburg din Austria, a ridicat din iniţiativa parohului mons. Josef Schrammel un 
monument din piatră pe locul unde se afla casa în care s-a născut Durcovici şi a numit 
strada ce urcă spre biserică: Strada Episcop Durcovici. 
 
Pe piatra pe care e gravată o mitră şi o cârjă episcopală, stă scris: „În acest loc a fost 
casa în care s-a născut dr. Anton Durcovici, care a murit ca episcop de Iaşi pentru 
credinţă şi Biserică într-o închisoare comunistă, la 10 decembrie 1951”. Cardinalul dr. 
Hans Hermann Groer, arhiepiscop de Viena, a sfinţit la 14 mai 1988 acest monument. 
La această sfinţire au participat 11 preoţi din România, foşti elevi ai lui Durcovici. După 
Liturghia pontificală, clerul şi poporul s-au dus în procesiune solemnă, parcurgând pe 
jos „Strada Episcop Durcovici”. Eu am ţinut predica şi am prezentat credincioşilor din 
Deutsch-Altenburg pe fiul lor nobil. Apoi cardinalul Groer a sfinţit monumentul, care se 
află pe locul casei unde s-a născut. Sperăm că în curâd martirul Durcovici va fi înălţat 
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la cinstea altarelor. La 17 mai 1988, cardinalul Groer mi-a scris şi m-a rugat să înfiinţez 
un grup de rugăciune, care să sprijine dorinţa noastră comună: beatificarea martirului 
Anton Durcovici. Am împlinit bucuros inţiativa cardinalului Groer şi am înfiinţat un grup 
de rugăciune cu foştii săi elevi şi preoţi, călugăriţe şi credincioşi pe care i-a însoţit pe 
drumul vieţii ca spiritual ori confesor. Între 2 şi 10 decembrie 1988 am ţinut în amintirea 
morţii sale o novenă pentru canonizarea sa. Au participat 300 de persoane. Această 
novenă a fost repetată în 1989 şi 1990. În ultimul an au participat 3000 de persoane. 
Şi în România creşte permanent numărul credincioşilor care cinstesc pe episcopul lor 
cu viaţă sfântă. Prelatul Schätzler, secretarul Conferinţei Episcopale Germane, după o 
vizită pastorală în România, a scris: „Am putut vedea eu însumi la Bucureşti cum 
cinstesc catolicii români pe episcopul Durcovici şi am fost surprins cât de mare este 
cinstea de care se bucură în prezent”, (Schätzler, Bonn, 21 februarie 1989). 
 
Un funcţionar din Bucureşti pe care l-am rugat să participe la novenă, mi-a răspuns: 
„Intenţia de a începe procesul de canonizare a părintelui rector Durcovici este 
lăudabilă, eu mă rog deja de mult la el, şi nu pentru el. Influenţa sa asupra mea a fost 
părintescă şi se mai exercită şi astăzi. Îmi amintesc o propoziţie a poetului francez, 
Paul Claudel, care spune că în ordinea celor spirituale există o naştere precum este în 
ordinea celor materiale. Prin acestă nouă naştere, Durcovici a devenit o nouă făptură. 
Îmi pare rău că n-am devenit preot, dezamăgind astfel un om sfânt. Sper că m-a 
iertat!”. (Stănciulescu, Bucureşti, 9 decembrie 1987). 
 
Elevii săi care l-au cunoscut ca rector sunt convinşi de viaţa lui sfântă. Preoţii 
Arhidiecezei de Bucureşti şi ai Diecezei de Iaşi dau mărturie unanimă despre viaţa 
ascetică şi mistică a episcopului lor. Fiii săi spirituali şi credincioşii evlavioşi au fost 
conduşi de cuvântul său pastoral şi de sfinţenia sa pe drumul Evangheliei. Preoţii şi 
episcopii care au fost cu el în închisoare au fost întăriţi de dăruirea sa lui Dumnezeu în 
purtarea crucii şi a suferinţei. Sunt convinşi că prin tortură, foame şi chinuri, a murit ca 
martir, suferind pentru fidelitatea sa faţă de Cristos Domnul şi faţă de Biserică. 
Deoarece eu însumi sunt convins de sfinţenia vieţii sale, de virtuţile şi de trăirea 
ascetico-mistică, am hotărât să adun mărturii, pregătind astfel procesul de canonizare. 
 
Episcopul auxiliar Walther Kampe a scris o carte despre sfinţii de azi cu titlul: „Prietenii 
lui Dumnezeu, prietenii noştri”. În capitolul „Canonizare prin poporul lui Dumnezeu” 
spune: „Nu putem aştepta până ce nisipul uitării acoperă trecutul, iar martorii trec toţi în 
veşnicie”. (Kampe, Limburg, pag. 253). Încurajat de aceste cuvinte ale episcopului 
Kampe şi determinat de simţul lăuntric de răspundere, m-am dedicat cercetării vieţii 
episcopului Durcovici. Cei care cunosc câte ceva despre viaţa sa, sunt deja în vârstă. 
De aceeea trebuie să ne grăbim. La 18 aprilie 1988, am fost primit în audienţă la 
Roma de cardinalul Piedro Palazzini, prefectul Congregaţiei de Canonizare şi am 
vorbit cu secretarul congregaţiei, arhiepiscopul dr. Traian Crişan. Amândoi m-au întărit 
în intenţia mea de a aduna mărturii pentru canonizarea episcopului Durcovici. 
 
La 25 ianuarie 1990, după răsturnarea regimului de teroare din România, 
arhiepiscopul Crişan a reînnoit dorinţa Sfintei Congregaţii de a începe aşa-numitul 
„proces rogatorial” cu mărturii despre Anton Durcovici. El încheia astfel: „Vă recomand 
să începeţi pe cât posibil de repede; nu pierdeţi timpul!”. (Traian Crişan, Sacra 
Congregazione, Roma, 25 ianuarie 1990). 
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Am strâns 25 de mărturii personale, autentice. Sunt impresionat de aceste mărturii şi 
sunt convins că într-o zi episcopul Durcovici va ajunge la cinstea altarelor. 
 
Doamna Angela Mornand, comerciantă din Bucureşti, convertită de „Père Antoine” şi 
condusă prin sprijinul său spiritual pe calea virtuţii, recomandată de el ca preşedintă a 
Ordinului al-III-lea din Bucureşti, scrie pe patul de moarte la Paris: „Crucii mele grele i 
se alătură acum o bucurie cerească, care mă cuprinde prin vestea minunată despre 
începerea procesului de canonizare a îndrăgitului şi sfântului nostru dr. Durcovici. 
Consider ca pe un mare har de la Dumnezeu de a fi avut privilegiul să cunosc un Sfânt 
aici pe pământ. Este grandios, este admirabil. Era un sfânt minunat...”. Aici mâna 
muribundă a femeii nu mai are putere să scrie. (Mornand, Paris, 21 octombrie 1987). 
 
Cardinalul Del Mestri scrie: „Dragă Părinte Florian! Aş dori să vă mulţumesc şi să vă 
încurajez să nu renunţaţi la cauza lui Anton Durcovici. El a fost un preot evlavios şi 
sârguincios. A fost marcat de o viaţă spirituală profundă din care emana iubire faţă de 
oameni. A fost un om cu un caracter de nezdruncinat”. 
 
Profesorul Leopold Nestman descrie astfel viaţa virtuoasă a episcopului Durcovici: „Doi 
ani am locuit lângă rectorul Academiei Teologice din Bucureşti, mons. Anton Durcovici. 
După numirea sa ca episcop de Iaşi am fost aproape de el, la Iaşi. A fost pentru mine 
Modelul vieţii interioare a unui preot sfânt. A trăit strict după indicaţiile lui Holzhausner 
(care a prescris cele necesare vieţii spirituale a preotului şi a oferit o listă-program de 
control zilnic); a fost ghidul tuturor celor care au voit să urmeze calea Holzhausner 
(printre ei am fost şi eu)... dar el era cu mult mai presus de elevi”. 
 
Două fapte m-au impresionat şi m-au convins în chip deosebit: 
 
1. Viaţa sa trăită şi umplută de prezenţa lui Dumnezeu, unirea lăuntrică permanentă cu 
Dumnezeu. Ori de câte ori l-am întâlnit singur, era atât de concentrat lăuntric, încât 
părea cufundat cu totul în Dumnezeu. Câteodată îmi spunea cuvinte foarte profunde 
depre viaţa în Dumnezeu, dar nu vorbea despre sine, ci pentru mine, ca învăţătură. 
Ştiam că vorbeşte ex redundantia cordis. A văzut totul în această lumină. 
 
2. Viaţa sa de rugăciune era ceva ieşit din comun. Într-o zi, mi-a relatat elevul său (şi al 
meu), Ioan Dragomirescu, că, după ce rectorul stingea luminile, studenţii se duceau 
desculţi seara la uşa capelei ca să-l vadă pe rector rugându-se. La orele 21.15 
începea să se roage şi, conform mărturiilor studenţilor, deseori stătea până la miezul 
nopţii. 
 
Odată m-am dus şi eu acolo. Era ca o coloană neclintită. L-am privit mai mult timp. Nu 
s-a mişcat deloc. Deoarece cunoşteam munca sa de 16 ore pe zi, mi-am dat seama că 
aşa ceva în mod normal este imposibil fără să adoarmă sau fără să cadă jos de 
oboseală. Deseori era obosit peste zi. Presupun, din motive bune şi întemeiate, că 
rugăciunea sa era o stare mistică de har, care se numeşte extaz. 
 
Pentru dânsul cuvântul „eu” nu exista. Niciodată nu vorbea despre sine, deşi doi ani 
am luat masa împreună. Numai o dată a pomenit de Viena, locul unde s-a născut. Nu 
se poate spune mai mult despre rugăciunea sa, decât ce am spus mai sus. Şi am 
spus-o cu responsabilitate. 
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Tot în legătură cu rugăciunea, vizita deseori pe Isus din Tabernacol. Atunci era 
totdeauna „coloana” sau „statuia” cunoscută de toţi. Când se ruga cu alţii, 
concentrarea sa era impresionantă. Avea o cultură foarte vastă. Deseori îl întrebam 
despre lucruri importante din istorie, teologie, pastorală etc. Îmi dădea răspunsuri 
complete şi-mi indica, în general, câteva titluri de cărţi de unde să mă pot informa mai 
departe. 
 
De aceea el a fost păstorul sufletesc al intelectualilor din Bucureşti. Mulţi veneau la el 
în biroul de alături, şi primeau îndemnuri spirituale preţioase, scurte, dar de neuitat, 
care păreau a veni dintr-un adânc plin de har şi conduceau la har. Am cunoscut câţiva 
dintre fiii săi spirituali: un ministru, doi-trei profesori, câţiva preoţi, câteva doamne 
foarte culte; în toţi am observat o viaţă interioară extraordinară, o credinţă trăită în mod 
profund şi o dăruire totală faţă de Biserică. A fost preţuit peste tot, ca preot. Ca om 
dispărea. După părerea mea n-a fost un orator prea impresionant. Dar ceea ce 
spunea, era ceva spiritual, teologic, izvorât din interiorul său. Era slujitorul Cuvântului 
lui Dumnezeu şi credea numai în puterea Cuvântului. Când vorbea cu mine despre 
evenimentele zilei la masă (în general am fost numai noi doi) schimba repede firul spre 
cele spirituale. Dacă m-ar întreba cineva, dacă ştiu câteva cuvinte să-l caracterizeze 
pe Durcovici, aş răspunde: a fost pentru mine, pur şi simplu, Omul lui Dumnezeu. 
 
Îmi amintesc, că am zis într-o zi, că noi lucrăm prea puţin pe tărâm social. Atunci s-a 
uitat la mine cu ochi mari, mirându-se: „Ce poate şi ce are de făcut un preot mai mult 
decât să trăiască în rugăciune şi jertfă prin minunea Sfintei Liturghii şi în puterea 
credinţei? Dumnezeu este totul şi el poate totul!” Eu ştiu că el aştepta un singur lucru 
de la preot: o viaţă sfântă. Toate celelalte veneau de la sine (era ca acel: quaerite 
primum regnum Dei... – căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu...). Influenţa lui 
asupra mea a fost în permanenţă crescândă. 
 
Durcovici ca episcop 
 
Mulţi dintre preoţii săi îl socoteau prea idealist şi prea puţin apropiat de viaţă şi de 
oameni. Toţi îl stimau cu siguranţă. Dar ca rector şi vicar general de Bucureşti, ca 
membru în toate secţiile Ordinariatului şi cu rol conducător în toate asociaţiile, trebuia 
să fie totdeauna acasă. Venea mereu copleşit de gânduri din camera lui în sala de 
audienţă. Făcea impresia unui „om de cabinet”. 
 
Ce va putea oferi – se întrebau mulţi – un asemenea om ca episcop în timp de furtună 
dezlănţuită? Şi marea minune s-a întâmplat. A apărut deodată transformat cu totul. Nu 
mai era „ăla de la Bucureşti”. Dintr-o dată a fost „episcop până în măduva oaselor”. Am 
rămas uimit văzând cum a devenit el deodată aşa de aproape de oameni, aşa de 
deschis, aşa de accesibil pentru toţi, încât, atunci când apărea, lăsa o impresie de 
neşters. Din amvon îi cucerea pe toţi. Nu mai era el, era harul interior, era Duhul Sfânt. 
Indrăznesc să spun aceasta după o cântărire temeinică a celor văzute şi auzite. 
Tuturor le amintea de Dumnezeu, de Cristos, de adevărurile veşnice. O sfântă 
seriozitate, o văpaie interioară, o putere sufletească spirituală, se revărsau numai prin 
simpla lui prezenţă. 
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Ceea ce spunea era ca şi cum ar fi vorbit Cristos. Nu spunea nimic decât mesajul lui 
Cristos. Nici un cuvânt de prisos, nici o retuşare umană. In persona Christi stătea el 
aici, vorbea... şi trăia. Şi tăcea. Ce uriaşă putere interioară a arătat în faţa duşmanului 
de moarte comunist! Nec iota unum! („Nici o iotă!”). Ca o stâncă era între episcopii 
romano-catolici, ca şi Marton Aron! Am avut cu adevărat un episcop de tăria celor din 
prima perioada creştină, gata oricând să-şi dea viaţa pentru Cristos. Vorbesc aici de 
puterea de nezdruncinat a credinţei, a iubirii de Dumnezeu, a dăruirii totale de sine lui 
Dumnezeu..., nu de posibilele sentimente de frică în faţa duşmanului cu o ură de 
moarte. 
 
Tocmai această putere de neclintit a fost cauza condamnării lui la moarte. Judecătorii 
aveau nevoie numai de oameni debili, lăsători, trădători. El nu putea să fie aşa. Şi de 
aceea a trebuit să moară! 
 
Pentru mine, care l-am cunoscut aşa de bine, el, ca episcop, este pur şi simplu o 
revelaţie. Este cea mai nobilă figură de episcop pe care am întâlnit-o vreodată, 
asemănătoare întrucâtva cu chipul episcopului de Roma, Pius al XII-lea, în timpul 
căruia studiasem la Roma în acelaşi colegiu ca şi mons. Durcovici. 
 
Pentru mine – fără nici o exagerare – episcopul Durcovici este chipul tuturor acelor 
episcopi care au trăit pe pământ asemenea lui Cristos – sicut misit me Pater („după 
cum m-a trimis pe mine Tatăl”). 
 
Il numesc din toată inima un episcop sfânt şi exemplar! Pentru puterea şi tăria sa 
sufletească îl socot de aceeaşi obârşie cu „leul din Münster”, cardinalul von Gallen. 
Pentru puritatea sa sufletească şi pentru sfinţenia lui aproape că nu găsesc o 
asemănare. 
 
Vox populi, vox Dei („Glasul poporului, glasul lui Dumnezeu”) 
 
După ştiinţa mea – eu am trăit în centrul Iaşului – îl stimau toţi preoţii din Dieceza de 
Iaşi. Era sigur o stimă care întrecea cu mult obişnuita măsură a respectului faţă de 
episcop. Era acea stimă care izvora din cunoaşterea realităţii: aveam un episcop sfânt. 
Am auzit ţăranii spunând: în el îl văd pe Cristos! Toţi locuitorii Iaşului pe care i-am 
cunoscut îl venerau ca pe un sfânt. 
 
Despre moartea sa 
 
Părintele profesor Friedrich mi-a povestit că un deţinut dintr-o altă celulă a venit 
aproape de fereastra celulei sale şi a întrebat: „Il cunoaşte cineva pe episcopul Anton 
de la Iaşi?” Atunci l-au strigat pe el. „Da, ce s-a întâmplat?” „El este în celula morţii!” 
Părintele Friedrich a cerut să fie pus la măturat. A venit până la celula morţii. Acolo a 
zis: Ego sum Friedrich („Eu sunt Friedrich”) (a vorbit latineşte ca cineva care eventual 
ar fi auzit să nu înţeleagă). Dinăuntru a venit un glas slab: Morior fame et siti. Apoi a 
zis: Da mihi absolutionem. Părintele Friedrich, care a fost elevul şi preotul lui preferat, 
i-a dat dezlegarea. Îndată după aceea episcopul a încetat din viaţă. A doua zi i-a 
povestit unul care trebuia să măture şi să facă ordine în celula morţii, că aceasta era 
mai groaznică decât tot ce şi-a putut el imagina. 
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Martiriul 
 
Arestarea lui a fost numai in odium fidei („din ură faţă de credinţă”). Tratamentul (la 
care a fost supus) a fost unul care să provoace moartea in odium fidei. Moartea lui a 
fost acea iubire care este asemenea dăruirii lui Cristos până la moarte, o moarte 
îngrozitoare. 
Da, mons. Durcovici să fie declarat sfânt! La aceasta vreau să contribui cu tot ceea 
ce-mi stă în putinţă in spiritu et veritate. (pr. Leopold Nestmann, Altötting, 7 aprilie 
1987). 
 
Mărturia mons. Johannes Baltheiser 
 
Mons. Johannes Baltheiser, preot pensionar în Ruhpolding, elev şi colaborator al 
mons. Anton Durcovici, relatează cele ce urmează. 
 
Cine a fost episcopul dr. Anton Durcovici? Ce a însemnat el pentru Biserică? 
 
La 29 septembrie, 1929 am intrat în seminarul arhidiecezan din Bucureşti. Am fost luat 
în primire de către părintele rector Anton Durcovici. Persoana lui m-a impresionat atât 
de mult încât mi-a stat totdeauna vie înaintea ochilor şi-mi mai stă încă şi astăzi. 
 
Expresia feţei sale, ochii şi privirea erau ceva extraordinar, unic, ca dintr-o altă lume. 
 
Înfăţişarea, cuvintele, gesturile, mişcările, faptele lui, tot ce făcea era edificator. Era un 
om care stătea – ce-i drept – cu picioarele pe pământ, sufletul lui însă trăia în cer. 
 
Când venea în mijlocul nostru, aveam impresia că vine dintr-o altă lume. Vedeam în el 
pe omul cel drept care tinde spre perfecţiune şi sfinţenie. Naturaleţea, simplitatea, 
modestia îl caracterizau în aşa măsură, încât nu puteai constata în viaţa lui nimic ce ar 
fi putut fi neplăcut. 
 
La el erau toate ca un lucru de la sine înţeles. 
 
Cât de adânc erau impregnate în viaţa lui crucea şi jertfa! 
 
În primul război mondial, 1914-1918, fiindcă era austriac, a fost deportat la Galaţi. În 
diferite lagăre s-a dezlănţuit epidemia pustiitoare a tifosului exantematic, care a lovit 
fără cruţare. 
 
Preotul Anton Durcovici a supravieţuit acestei îngrozitoare boli. Dar ea a lăsat urmări 
grave. Deseori, după aceea, a trebuit să facă faţă crizelor provocate de această boală. 
 
1. Dr. Anton Durcovici ca rector 
 
Rectorul dr. Anton Durcovici şi-a făcut studiile la Colegiul „Propaganda Fide” din Roma. 
Între anii 1905-1910 a studiat filozofia şi teologia, obţinând doctoratul în amândouă. 
 
La 29 septembrie 1910 a fost sfinţit preot la Roma. 
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În ce mă priveşte, am venit în contact cu rectorul dr. Anton Durcovici la primirea mea în 
seminar, la 29 septembrie 1929. El era pe atunci canonic al catedralei „Sfântul Iosif” 
din Bucureşti şi prelat. 
 
Am putut recunoaşte în el un preot catolic adevărat. Pentru el preoţia era totul, şi ea a 
devenit mai adâncă, mai intimă şi mai desăvârşită prin exercitarea funcţiei de profesor. 
În timpul profesoratului l-au preocupat trei mari şi renumiţi sfinţi: Alfons Maria de 
Liguori, Toma de Aquino şi Ignaţiu de Loyola. 
 
Viaţa interioară a sfântului Alfons, pătrunderea în tainele credinţei şi însuşirea spiritului 
de credinţă al sfântului Toma de Aquino, formarea unei vieţi după exemplul Sfântului 
Ignaţiu, i-au modelat şi impregnat viaţa în aşa fel, încât se poate spune fără teama de 
a exagera: rectorul dr. Anton Durcovici era un al doilea Alfons Maria de Liguori, un al 
doilea Toma de Aquino şi un al doilea Ignaţiu de Loyola. 
 
Era aşa de pătruns de viaţa interioară a sfântului Alfons, încât ea se oglindea în viaţa 
lui de rugăciune, şi asupra ei erai făcut atent de celelalte laturi ale comportării şi 
activităţii sale. 
 
Dimineaţa, când conform programului ne expunea punctele de meditaţie, se vedea de 
ce fel de spirit era pătruns; atunci ni-i prezenta clar şi pe înţeles pe cei trei mari sfinţi 
printr-o multitudine de citate, descrieri, exemple, maxime, cugetări etc., pentru a ne 
convinge şi a ne îndruma spre acest mod de viaţă. 
 
Multe s-au imprimat în viaţa noastră astfel încât, în timpurile grele, au putut să-şi arate 
în mod hotărâtor efectul. 
 
La lectura spirituală de la amiază, alegea acele teme care să aibă ca efect o adâncire 
a meditaţiei de dimineaţă. 
 
Vacanţele le petreceam la Timişul de Jos, unde seminarul avea un cămin de vară, 
după modelul roman (Castel Gandolfo). 
 
Rectorul era permanent în mijlocul nostru. Dimineaţa expunea tuturor punctele de 
meditaţie. Acestea erau fie o întregire a ceea ce expusese la Bucureşti, fie o 
continuare tematică, consecventă. 
 
În atmosfera de răgaz şi de linişte care domnea aici, cuvintele sale pline de căldură 
cădeau ca sămânţa în pământul roditor. În cursul zilei aveam destule ocazii să 
reflectăm asupra lor. Ce înălţare sufletească aveam când celebra el dimineaţa Sfânta 
Liturghie şi ne îndemna la evlavie şi la reculegere! 
 
Apariţia lui în timpul liber, la joc, la plimbare, în excursii, era totdeauna un stimulent 
pentru păstrarea unei atitudini corecte. El nu dezbrăca niciodată reverenda. În 
mâncare şi băutură era rezervat şi stăpânit şi lua numai atât cât era nevoie ca să aibă 
putere şi rezistenţă. 
 
Când toţi se odihneau el se retrăgea în rugăciune, stând de vorbă cu Dumnezeu. 
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Cum avea el grijă de spovada săptămânală, de ziua de reculegere la vinerea întâi şi 
de cele şapte zile de exerciţii la sfârşitul vacanţelor! Se putea lua exemplu cum trebuie 
făcute exerciţiile. Acestea aveau totdeauna loc la încheierea vacanţelor, aşa încât în 
septembrie puteam începe cu toată seriozitatea noul an şcolar. 
 
2. Dr. Anton Durcovici ca profesor 
 
Datorită studiului efectuat la Roma, sfinţirii ca preot, dar mai ales datorită activităţii sale 
profesorale de-a lungul mai multor ani, el a ajuns la o profundă şi vie mărturie a vieţii 
sale preoţeşti. Nu se cruţa şi nu se dădea în lături de la nimic, se apuca hotărât de 
treabă ori de câte ori ceva îi apărea ca necesar. 
 
În seminarul mic preda latina, istoria, geografia şi filozofia. 
 
Studenţilor teologi le ţinea prelegeri de morală şi drept bisericesc. Rămâneai uimit cu 
ce comoară de ştiinţă şi cu ce claritate de cunoaştere preda el aceste materii. Când 
observa unele lipsuri în cunoştinţele noastre trebuia să luăm de la el ore suplimentare 
până când constata că avem o bază solidă pentru studiul teologiei. 
 
Ce temeinice erau prelegerile sale în Academia Teologică! Sfântul Toma trebuia să fie 
de ajutor pentru învăţarea unui spirit de credinţă vie spre judecarea corectă a lucrurilor 
şi lămurirea lor. 
 
Nu preda nici o oră de morală în care să nu fi adus diferite cazuri pe care le analiza 
până în cele mai mici amănunte, pentru a trage apoi concluziile conform legilor morale. 
Nu erau niciodată excluse întrebările, căci mereu voia să se asigure că a fost înţeles. 
Cine studia cu el teologia morală avea cunoştinţe temeinice şi puţine bătăi de cap în 
pastoraţie. 
 
Mai greu decât studiul moralei era studiul dreptului canonic. Diferite canoane trebuiau 
învăţate pe de rost. Explicaţiile care urmau în timpul orelor erau convingătoare şi 
căpătai o imagine clară despre întregul schelet al legilor pe care se sprijină şi prin care 
este călăuzită corect întreaga viaţă bisericească. Era un adevărat maestru care ştia să 
dea viaţă materiei seci a dreptului canonic. Noi toţi îl cunoşteam ca pe „un om care 
citeşte mult” şi nu ne miram de ştiinţa, de cunoştinţele, de cultura lui, de înfăţişarea şi 
de viaţa lui exterioară. Spunem fără să exagerăm: rectorul Durcovici este o bibliotecă 
ambulantă. 
 
Nu corespunde adevărului ceea ce afirmă unii dintre foştii lui elevi sau preoţi că el ar fi 
fost sever sau dur. Nu era nici sever, nici dur, ci ne trata cu toată seriozitatea şi 
pretindea mult de la toţi. Principiul său era: eu ofer, dar cer în consecinţă şi rezultat 
corespunzător. 
 
3. Dr. Anton Durcovici ca vicar general 
 
În anul 1939 am luat în primire postul de vicar la Parohia de la catedrala „Sfântul Iosif” 
din Bucureşti. Deseori trebuia să merg cu diferite hârtii în cancelaria Ordinariatului şi 
dădeam acolo de cele mai multe ori de dânsul. 
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Totdeauna primeam de la el diferite îndrumări pastorale. Tonul pe care îl folosea era 
de o aşa bunătate şi căldură, încât nu puteam spune niciodată nu, chiar dacă uneori 
părea aproape cu neputinţă să mai pot introduce ceva în programul deja complet. 
Până la urmă o făceam. 
 
El era omul potrivit pentru această funcţie; toate decurgeau în perfectă ordine. 
 
4. Dr. Anton Durcovici ca preot 
 
În pastoraţie a adus multe servicii. Era activ în toate domeniile: celebra sfânta Liturgie, 
ţinea diferite devoţiuni. Predicile şi meditaţiile lui îi cucereau pe oameni şi îi atingeau la 
inimă. Conţinutul şi forma de prezentare aveau farmecul lor: se simţea spiritul marilor 
sale modele: Alfons, Toma şi Ignaţiu. 
 
Se ştia că el trăieşte ceea ce spune. 
 
Era conducătorul Congregaţiei mariane de bărbaţi, al Asociaţiei „Sfântul Vincenţiu”, al 
Asociaţiei „Mamele Creştine”, al Franciscanilor din Ordinul al Treilea... Presa catolică 
era şi ea una din multiplele sale preocupări. Mai întâi a apărut săptămânalul Crainicul 
şi apoi Farul nou. Acestea îi cereau un timp enorm şi era nevoie de toţi banii săi pentru 
acoperirea cheltuielilor. Mai erau şi alte reviste, dar nici una nu a atins înaltul nivel al 
Farului nou. Întrunirile diferitelor grupuri pe care le conducea erau frecventate în mod 
preferenţial pentru că prelatul dr. Anton Durcovici, în calitate de conducător şi 
preşedinte, oferea programe de bună calitate. Nu s-a auzit niciodată ca cineva să fi zis: 
„Mai bine m-aş fi dus în altă parte”. În pastoraţie, ca duhovnic, el avea cea mai mare 
afluenţă. Sâmbăta după-masă şi duminica dimineaţa, şedea ore în şir în scaunul de 
spovadă. Cunoştea mai multe limbi: vorbea şi înţelegea româna, italiana, germana, 
franceza, maghiara, engleza. Mulţi îşi găseau refugiu la scaunul său de spovadă. Toţi 
ştiau cine era preotul Anton Durcovici, ce însemna el şi ce puteai găsi la el. După o 
înţelegere prealabilă, venea în scaunul de spovadă şi în afara programului, cel mai 
aglomerat fiind totdeauna în timpul Postului Mare. 
 
Audienţele şi convorbirile îi ocupau, de asemenea, foarte mult timp. Din rândul 
acestora făcea parte şi instruirea religioasă a persoanelor în curs de convertire, şi nu 
puţini veneau la el. Veneau şi oameni „mari”, care jucau un rol important în stat şi în 
Biserică. Era un al doilea paroh de Ars: veneai la el cu plăcere, îl ascultai cu atenţie. 
Toţi îl vizitau cu plăcere, căci el îi mulţumea pe toţi. 
 
5. Dr. Anton Durcovici ca episcop 
 
La reţinerea sa faţă de numirea ca episcop, sfântul părinte Pius al XII-lea a răspuns 
scurt. Nunţiul Patrick O'Hara a pus în faţa candidatului la episcopat, prelat dr. Anton 
Durcovici, o scrisoare în care i se cerea să accepte numirea, fiindcă aceasta era 
dorinţa sfântului părinte. Răspunsul candidatului a fost: Roma locuta, causa finita 
(„Roma a vorbit, cazul este încheiat”) şi a acceptat acest mandat, în spirit de umilinţă şi 
ascultare. 
 
La 5 aprilie 1948 a fost consacrat ca episcop în catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti. 
Episcop consacrator a fost Nunţiul Patrick O'Hara, asistat de arhiepiscopul Alexandru 
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Cisar şi de episcopul dr. Marcu Glaser. Eu însumi am fost ceremonier în cadrul acestei 
celebrări. 
 
Episcopul consacrat, dr. Anton Durcovici, a fost acelaşi ca mai înainte: simplu, modest, 
nebătător la ochi. În exercitarea misiunii sale de episcop se remarca faptul că el este 
păstorul Diecezei de Iaşi. 
 
Cu trup şi suflet s-a dedicat noii sale misiuni. La vizitarea diecezei nu avea de 
întâmpinat greutăţi, căci preoţii mai în vârstă îl cunoşteau bine: cei mai mulţi erau foştii 
săi elevi, care se bucurau acum să-l aibă de episcop. 
 
Primirea de care se bucura peste tot era de aşa manieră, încât el a devenit în cele din 
urmă un spin în ochii regimului. Când în 1948 s-a dezlănţuit lupta împotriva Bisericii, 
asupra episcopului dr. Anton Durcovici aveau să vină zile negre. 
 
În octombrie 1948, printr-un decret de stat, Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în 
afara legii şi încorporată în Biserica Ortodoxă. Toţi episcopii greco-catolici şi un mare 
număr de preoţi au fost arestaţi. 
 
În 1949 a început prigoana împotriva Bisericii Romano-Catolice. Episcopii catolici 
Marton Aron, dr. Anton Durcovici, Augustin Pacha şi Johann Scheffler au fost arestaţi 
şi li s-au intentat procese publice. 
 
În 1951 am venit noi, ceilalţi, la rând. 
 
La interogatoriu au încercat să ne influenţeze şi să ne intimideze prin diferite şicane. 
Locotenentul anchetator Leonida (acesta era pseudonimul său, numele lui fiind Enoiu) 
mi-a arătat odată o cutie albă de metal cu ostii şi mi-a zis: „Priveşte aici! După 
învăţătura voastră sunt ostii consacrate. Episcopul Alexandru Todea (greco-catolic) 
venea aici în fiecare dimineaţă şi dădea Împărtăşania renumitei călugăriţe Ionela în 
prezenţa mea. Eu am fost foarte atent şi am observat cum ea a sustras din cutie o 
ostie, pe care însă a trebuit să o pună înapoi. De atunci nu mai primeşte Împărtăşanie. 
Ei, ce părere ai? Suntem noi aşa de răi cum ne credeţi voi?” 
 
Eu am zis în mine: „Mântuitorul meu, dacă acestea sunt ostii consacrate, atunci eu te 
ador”. 
 
Timp de opt săptămâni am fost deţinut în beciul închisorii Ministerului de Interne, dar 
sufletul şi inima mea au fost în permanenţă la Mântuitorul prezent în Sfânta Euharistie. 
Într-un alt rând mi s-a arătat o fotografie a unui deţinut. L-am recunoscut imediat pe 
episcopul dr. Anton Durcovici. Pe piept îi atârna o etichetă cu un număr. Un criminal 
n-ar fi putut arăta mai oribil, dar expresia feţei, ochii şi privirea lui îţi vorbeau şi puteai 
citi nevinovăţia sa. Anchetatorul m-a întrebat: „Ce spui de asta? Ce a ajuns episcopul 
vostru sfânt – un trădător de ţară şi Vaticanul nu-l poate ajuta!” 
 
Dar cu aceasta nu m-a putut intimida. „Fii atent cum te porţi, căci dacă am procedat 
aşa cu un episcop, cu un vicar ca tine o sfârşim mai repede”. Ferm hotărât, m-am 
gândit: „Dragul meu episcop, eu te urmez pe tine. Unde eşti tu, acolo trebuie să fie şi 
elevul tău”. Mi s-au făcut repede formalităţile şi am fost condamnat să muncesc la 
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canalul Dunării. A fost apoi procesul public. Am primit 20 de ani de închisoare pentru 
înaltă trădare. Tot ce a urmat după aceea au fost metode ridicole pentru schimbarea 
atitudinii. 
 
Aici aş dori să descriu o situaţie foarte importantă. Păcat că episcopul Josif Schubert, 
Administrator Apostolic pentru Arhidieceza de Bucureşti după arestarea episcopului dr. 
Anton Durcovici, şi mons. Mathias Pozar, paroh în Tobelbad lângă Graz, nu mai sunt 
în viaţă! Ei ar putea să adeverească şi să confirme ceea ce urmează. În legătură cu 
arestarea episcopului dr. Anton Durcovici în drum spre Popeşti-Leordeni pentru 
administrarea Mirului la 26 iunie 1949, lucrurile s-au petrecut astfel: episcopul a plecat 
la drum împreună cu Friedrich Rafael. În dreptul cimitirului militar, prin faţa căruia 
treceau, aştepta o maşină a Ministerului de Interne. Doi agenţi au sărit din ea şi i-au 
împins cu forţa pe cei doi în maşină. Apoi au plecat de acolo cu mare viteză. Nişte 
muncitori care mergeau de la fabrică spre casă cu autobuzul i-au văzut şi au strigat, 
dar în zadar. 
 
După multe şicanări, schingiuiri, maltratări şi batjocorâri, bunul episcop Anton Durcovici 
a fost dus din închisoarea-lagăr a Ministerului de Interne, care avea nişte 
compartimente speciale, în temuta localitate Jilava. Cum a fost el maltratat acolo nu se 
poate descrie. De necrezut că pot să existe asemenea bestialităţi. 
 
Aceasta a fost prima „staţiune” în 1949. După ea au urmat celelalte până la ultima: 
închisoarea din Sighet unde i-a întâlnit pe ceilalţi episcopi închişi, catolici şi 
greco-catolici. 
 
În ciuda tratamentului inuman şi chiar diavolesc, el s-a simţit fericit în cercul 
episcopilor, fraţii săi de suferinţă. Şi, în ciuda restricţiilor severe care interziceau 
exercitarea vieţii religioase şi care prevedea pedepse aspre pentru încălcarea lor, 
aveau loc discursuri religioase în care episcopul Durcovici era adesea rugat să spună 
ultimul cuvânt. Se aprecia că el era omul care ştia rezolvările pentru anumite 
probleme. Conducerea închisorii a remarcat curând acest lucru. Ura împotriva 
episcopului s-a arătat foarte repede prin cruzimile cu care a fost tratat. 
 
Nu mai avea chip de om, era bolnav peste măsură, frânt, părea cadavru ambulant. 
 
A fost separat de ceilalţi şi supus unui proces de exterminare: hrană imposibil de 
mâncat, nişte cârpe rele şi vechi ca haine, murdărie, frig, nici o posibilitate de mişcare, 
fără aerisire, fără lumină, fără tratament medical (numai pe hârtie), nici un fel de 
contact cu ceilalţi deţinuţi – şicane după şicane. 
 
Aşa a fost condamnat el la moarte, care a survenit la 10 decembrie 1951. 
 
Înainte de aceasta, primise dezlegarea pe ascuns atât de la episcopul Alexandru 
Todea (greco-catolic), cât şi de la Părintele Friedrich Rafael. Ei auziseră prin uşă o 
voce şoptind: Orate pro me, ut non deficiar („Rugaţi-vă pentru mine ca să nu mă 
pierd”). Apoi a dispărut ca toţi deţinuţii, mort în închisoare, aruncat într-o groapă. Un 
stâlp de lemn cu un număr a fost ultimul semn de recunoaştere – dar regimul a avut 
grijă să dispară orice urmă şi să nu se mai poată găsi nimic. 
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Ceea ce am relatat aici corespunde realităţii şi adevărului. 
 
Sunt oricând gata să întăresc cele spuse cu jurământ”. 
 

 
* * * 

 
 
Cu această biografie apelez la toţi credincioşii evlavioşi să se alăture asociaţiei pentru 
beatificarea episcopului dr. Anton Durcovici şi în fiecare an între 2 şi 10 decembrie, de 
ziua morţii lui, să ţină novena de rugăciune împreună cu noi. 
 
Nădăjduim că prin mijlocirea episcopului martir Durcovici, Dumnezeu va aduce greu 
încercatului popor român salvare şi va înfăptui reunificarea Bisericii Ortodoxe cu 
Biserica Catolică spre binele întregului popor. 
 
 
 
ADAOS 
 
 
Cuvântarea ţiută în Bad Deutsch-Altenburg la 14 mai 1988, cu ocazia celebrării a 100 
de ani de la naşterea episcopului dr. Anton Durcovici. 
 
1. Stăm în faţa monumentului celui mai vrednic cetăţean din Deutsch-Altenburg, a 
Preacucernicului episcop dr. Anton Durcovici. 
 
Născut, în acest loc, la 17 mai 1888, se întoarce astăzi, după 100 de ani, prin acest 
monument impunător pe care comunitatea sa natală l-a înălţat marelui învăţat, 
preotului sfânt şi episcopului martir. 
 
Anton Durcovici şi-a părăsit patria la vârsta de opt ani în 1896. Tatăl său, un muncitor 
la cariera de piatră, murise. Mama nu-i mai putea hrăni pe cei doi copii Anton şi 
Francisc. Din cauza sărăciei şi lipsurilor, ea a plecat la Iaşi, la o mătuşă după mamă, 
care avea acolo un restaurant. Să ne-o imaginăm până la graniţa româno-rusă prin 
regiunile Valahiei! Cîte greutăţi şi lipsuri a luat această mamă asupra ei numai ca să 
asigure celor doi băieţi viitor şi existenţă. Şi a reuşit de minune: Francisc a devenit 
sculptor, iar Anton a ajuns un mare teolog şi un renumit episcop în Biserica Catolică. 
 
Mama, Maria Durcovici, a sosit la Iaşi după o lungă şi obositoare călătorie. Odată cu 
mutarea familiei Österreicher la Bucureşti, a plecat şi mama cu cei doi fii. 
 
2. Anton a fost primit la Liceul „Sfântul Andrei”. Datorită aptitudinilor sale intelectuale şi 
hărniciei, arhiepiscopul l-a primit în seminarul din Bucureşti. Între 1905 şi 1910 
Durcovici a studiat la Roma la Colegiul „Propaganda Fide”, încheindu-şi studiile cu cele 
două doctorate în teologie şi filozofie. La 24 septembrie 1910 a fost sfinţit preot la 
Roma în bazilica din Lateran. Reîntors acasă, şi-a început activitatea pastorală ca 
profesor de religie la Liceul „Sfântul Iosif”. A venit primul război mondial. În 1916 
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România intră în război împotriva Austriei şi Durcovici, fiind austriac, a fost internat doi 
ani într-un lagăr din Moldova. 
 
După război, a devenit director al Internatului „Sfântul Andrei” şi profesor de religie la 
liceul de acolo. 
 
În iarna din 1924-1925 şi-a început cea mai importantă misiune a vieţii sale, pregătirea 
candidaţilor pentru preoţie: mai întâi ca prefect, apoi ca rector al seminarului, până în 
1948. 
 
3. Prima mea întâlnire cu Anton Durcovici a fost în toamna anului 1923. El era 
confesorul nostru în seminarul mic. Stătea în faţa mea cu figura sa înaltă, slabă, cu 
faţa ascetică, dar cu o privire amabilă şi binevoitoare. L-am privit timp îndelungat de 
parcă aş fi fost fermecat. Ca rector al seminarului şi profesor de teologie morală şi 
drept bisericesc, Durcovici ne-a călăuzit pe mine şi pe colegii mei timp de 10 ani. A 
format generaţii întregi de preoţi. Într-un cuvânt: era fac totum în seminar. Noi preoţii îi 
datorăm întreaga educaţie de formare spirituală şi intelectuală. Viaţa lui sfântă, 
rugăciunea lui pioasă şi ţinuta lui plină de credinţă la Sfânta Liturghie, erau pentru noi 
exemplu şi îndemn. El voia să aibă preoţi aşa cum era el. Drept recunoştinţă zece 
preoţi, odinioară foşti elevi de-ai lui, s-au grăbit să vină astăzi aici ca să participe la 
actul de cinstire din comunitatea sa natală. A fost unul dintre cei mai dotaţi teologi din 
România. La el căutau sfat şi îndrumare episcopii din ţară, la el găseau mângâiere şi 
încurajare preoţii din dieceză, mulţi membri ai Academiei Române au aflat prin el 
drumul spre credinţă şi spre Biserica Catolică. Scaunul său de spovadă era asaltat în 
fiecare sâmbătă până noaptea târziu de către cei care căutau ajutor şi îndrumare. 
 
4. Timpuri grele însă s-au abătut asupra Bisericii Catolice din România. La 3 august 
1948 statul comunist a desfiinţat majoritatea instituţiilor catolice, iar instituţiile patronate 
de către Biserica Catolică au fost fie desfiinţate, fie trecute sub patronajul statului. Au 
urmat pentru Biserică ani de grea persecuţie. 
 
Părintele Durcovici a fost ales de providenţa divină să fie sprijin şi mângâiere pentru 
poporul lui Dumnezeu în ceasul încercării. La 5 aprilie 1948 a fost sfinţit episcop, iar la 
14 aprilie 1948 a avut loc în catedrala din Iaşi ceremonia de instalare. Maxima de pe 
stema episcopală era: Beatus populus cuius Deus est Dominus! („Fericit poporul al 
cărui Dumnezeu este Domnul!”). Pentru anii de grea persecuţie, el a consfinţit dieceza 
sa preacuratei Fecioare Maria. A străbătut în întregime marea dieceză a Moldovei, 
mergând din parohie în parohie, punând comunităţile parohiale sub ocrotirea Maicii 
Domnului şi încurajându-i pe preoţi şi pe poporul credincios la încredere în Dumnezeu 
în purtarea crucii. Ca un Mesia a fost el primit de poporul evlavios al Moldovei. Mulţi îl 
însoţeau pe episcop din parohie în parohie, aşa că de multe ori erau prezente peste 
10.000 de persoane. 
 
5. Acest lucru nu putea să fie pe placul regimului comunist din Bucureşti. Căuta un 
prilej să-l aresteze. La 26 iunie 1949, în drum spre Popeşti-Leordeni pentru 
administrarea Sfântului Mir, a fost arestat de către oamenii securităţii şi făcut dispărut 
în beciurile misterioase ale regimului ateist. Abia mai târziu am aflat de la preoţii 
eliberaţi din închisoare ce martiriu a îndurat. Cine doreşte să-i cunoască martiriul, să-i 
întrebe pe cei trei preoţi aflaţi aici de faţă care au stat în închisoare treisprezece ani. 
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Mons. Baltheiser mi-a povestit că într-o bună zi a fost dus de către doi agenţi de 
securitate la temutul interogatoriu. I-au arătat fotografia unui deţinut şi l-au întrebat: „Il 
cunoşti?” Nu l-a recunoscut. A văzut un schelet de om înfometat, plin de răni şi de 
sânge. „Ăsta-i episcopul tău Durcovici”, i-au spus ei. „Dacă nu faci ce-ţi cerem noi, 
curând ai să arăţi şi tu aşa”. 
 
Episcopul Durcovici a murit la 10 decembrie 1951 în celula morţii, în închisoarea din 
Sighet. Părintele Friedrich i-a dat dezlegarea în ceasul morţii. 
 
Episcopul Ploscaru a trebuit să facă ordine în celula morţii împreună cu un alt deţinut. 
L-a găsit pe episcopul Durcovici deja rece, zăcând gol-goluţ în sânge şi murdărie. 
După obiceiul de acolo, Durcovici împreună cu alţi doi morţi, a fost înmormântat într-o 
groapă din cimitirul evreiesc. Nu se ştie până astăzi unde se află trupul său, dar 
cinstirea episcopului este răspândită. 
 
De aceea s-a ridicat aici, în comunitatea sa natală, monumentul veneratului episcop 
martir Durcovici. Dea bunul Dumnezeu ca el să fie ridicat curând la cinstea altarelor în 
întreaga Biserică Catolică şi să mijlocească ocrotire şi binecuvântare comunităţii sale 
natale. 
 
 
POSTFAŢĂ 
 
 
Isus Cristos îşi menţine necontenit cuvântul dat: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacurilor” (Mt 28,20). Domnul este prezent împreună cu Tatăl şi cu 
Duhul Sfânt şi în Biserica noastră locală de Iaşi. Un semn clar al acestei prezenţe 
salvifice este şi carisma sau darul martiriului făcut episcopului său şi al nostru, dr. 
Anton Durcovici. 
 
Martiriul, darul eminent al Duhului Sfânt. 
 
Dacă Duhul Sfânt este Darul prin excelenţă al Domnului, martiriul este darul eminent al 
Duhului Sfânt făcut Bisericii, o realitate permanentă a vieţii acesteia. Am spus 
„permanentă”, deoarece economia mântuirii, în toate momentele ei, include această 
gestă salvifică. Omenirea va ajunge la reînnoirea profetică numai trecând prin 
creuzetul prigoanelor şi al încercărilor cotidiene. Experienţa martirică e o constantă a 
vieţii Poporului lui Dumnezeu, deoarece Isus Cristos a înfăptuit obiectiv regenerarea 
spirituală a omenirii, făcând experienţa martiriului iubirii şi a fidelităţii faţă de voinţa 
Tatălui său. Fiind martiriul vieţii sale cea mai intensă trăire a carităţii Duhului Sfânt 
care-i învăpăia fiinţa, nu este exagerat a spune că este cea mai eminentă carismă pe 
care o poate face acelaşi Spirit unui membru ales spre edificarea Bisericii lui Cristos 
Domnul. 
 
Părinţii primelor veacuri exprimau astfel această dimensiune vitală a vieţii bisericeşti: 
Sanguis martyrum semen christianorum! („Sângele martirilor este sămânţa 
creştinilor!”). O astfel de sămânţă divină este şi martiriul episcopului Diecezei de Iaşi, 
dr. Anton Durcovici. Dacă el era cucerit de cuvântul psalmistului: Beatus populus cuius 
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Dominus est Deus! (Ps 143,15) – diviza episcopatului său – şi noi trebuie să ne 
considerăm fericiţi pentru că Duhul Sfânt ne-a dăruit nu numai un slujitor harnic şi 
credincios în persoana alesului său, dar şi un martir al carităţii sale. 
 
Preasfinţitul Anton Durcovici „clocotea de Spirit” şi înainte de a muri, deoarece Duhul 
Sfânt a fost principiul vieţii sale spirituale. În toată viaţa sa a fost atletul credinţei 
apostolice, plin de zel euharistic, învăpăiat de flacăra iubirii curate. Ca un neînfricat 
atlet, plin de tărie apostolică, reconfortat lăuntric de izvorul ceresc al apei vii care izvora 
din dumnezeiasca Euharistie, era capabil de cea mai răbdurie răbdare şi de cea mai 
statornică statornicie în ministeriul său sacerdotal. Susţinut de văpaia Spiritului, având 
ca sfetnic pe acelaşi Duh Sfânt, conversa necontenit cu Domnul prezent substanţial în 
Taina Sfântului Altar, căruia i se încredinţa împreună cu clerul şi poporul său. 
 
Acest Duh Preasfânt nu l-a părăsit nici în hrubele închisorilor. Şi acolo, lumina lui 
Cristos se zbuciuma lin în viaţa lui torturată de cele mai mari chinuri şi de cele mai 
umilitoare înjosiri, voind să se comunice blând până şi călăilor săi. Cristos şi Duhul 
Sfânt şi-au manifestat sensibil prezenţa lor în suferinţele şi moartea pentru credinţa 
Bisericii a slujitorului lor fidel. Imitând patima Mântuitorului său, moartea episcopului dr. 
Anton Durcovici (10-11 decembrie 1951, Sighet) este o reproducere a morţii lui Cristos 
şi doar începutul participării sale glorioase la gloria sa cerească. Fericit poporul care 
are ca mijlocitor un martir atât de puternic, un sfânt episcop care l-a slujit până la ultima 
suflare! 
 
Martiriul său ne angajează şi pe noi 
 
Vărsându-şi sângele pentru credinţa Bisericii, a semănat în ogorul acesteia sămânţa 
vieţii şi a luminii, sămânţă care va da roade necontenit. 
 
Celebrând Taina Sfântului Mir în Parohia Dărmăneşti din judeţul Bacău, o lună mai 
înainte de a fi arestat, la predică, episcopul dr. Anton Durcovici spunea, adresându-se 
celor prezenţi: „Când un credincios moare şi apoi este purtat de rude la biserică, e 
aşezat astfel încât să mai privească o dată amvonul şi altarul din care s-a împărtăşit în 
viaţă. Când moare un preot ori un episcop, e aşezat invers: cu faţa spre popor, spre 
comunitatea pe care a păstorit-o. Ar voi, altfel spus, să mai predice Evanghelia şi să 
mai celebreze încă o dată Sfânta Liturghie şi ca mort, pentru credincioşii săi”. 
 
Gândul episcopului m-a impresionat puternic, fiind unul dintre cei miruiţi atunci de 
mons. Anton Durcovici. Cuvântul său este nespus de actual. Viaţa şi martiriul său ne 
angajează, ne cer să-l urmăm în trăirea aceleiaşi credinţe a Bisericii pentru care şi-a 
dat viaţa. El dă mărturie şi astăzi în faţa celor mici şi a celor mari, predică Evanghelia, 
vesteşte Lumina (Fap 26,22) şi ne conduce la dumnezeiasca Euharistie. 
 
Metoda folosită de el ca pedagog şi ca preot – aceea a mărturiei – o urmează şi astăzi 
cu fidelitate: ne conduce la Euharistie, centrul vieţii sale; ne comunică spiritul său 
mistic de interiorizare a vieţii în misterul lui Cristos; ne încurajează, reamintindu-ne că 
împreună cu Isus şi cu Maria vom învinge toate greutăţile vieţii spre slava lui 
Dumnezeu şi mântuirea sufletelor; insistă să ne consacrăm persoanele, familiile şi 
comunităţile Inimii Neprihănite a Mariei; străluceşte înaintea noastră ca modelul sfintei 



 
 

34 Florian Müller, Viața episcopului de Iași Anton Durcovici, martir 

curăţii. Ca slujitor al lui Cristos şi al poporului său aşteaptă de la noi un singur lucru: 
viaţa de sfinţenie. 
 
Episcopului martir dr. Anton Durcovici „îi este din nou foame şi sete” de slujitorii fideli ai 
Evangheliei şi ai Euharistiei. El are dreptul să ne angajeze în slujba lui Cristos, 
deoarece şi-a dat viaţa pentru poporul său: „Doreşte un rezultat corespunzător”. 
 

pr. dr. Eduard Ferenţ, 
Iaşi, 5 iunie 1993. 

 
 
DATE BIOGRAFICE 
 
1888 
17 mai S-a născut la Deutch-Altemburg, în Austria. Este al doilea copil al soţilor Francisc şi 
Maria. 
21 mai Este botezat în biserica din localitate „Adormirea Maicii Domnului”. 
 
1896 
Vine în România, la Iaşi. Este primit în şcoala elementară a Parohiei Romano-Catolice Iaşi. 
 
1898 
Împreună cu mama şi cu fratele se mută la Bucureşti, unde-şi continuă şcoala la „Sfântul 
Andrei”. 
 
1901 
1 septembrie Este primit de către arhiepiscopul Netzhammer în seminarul mic din Bucureşti, 
la recomandarea pr. Lucius.  
 
1906 
6 octombrie Îşi încheie studiul gimnazial şi îi este înmânat certificatul de bacalaureat cu 
calificativul „excelent”. 
30 octombrie Este trimis să-şi continuie studiile la Roma. 
4 noiembrie La Roma începe noul an şcolar la Colegiul „Propaganda Fide”. 
 
1907 
Îşi ia doctoratul în filozofie. 
 
1910 
iulie Încheie studiul teologic la Colegiul „Propaganda Fide” cu doctoratul în teologie. 
24 septembrie Este hirotonit preot în bazilica din Lateran. 
 
1911 
Se întoarce în patrie în Dieceza de Bucureşti. Este numit profesor de religie la Liceul „Sfântul 
Iosif” şi administrator la Parohia Tulcea. 
 
1916 
România intră în război împortiva Austriei. Fiind de origine din Austria, Durcovici, este arestat şi 
deportat într-un lagăr din Moldova. 
 
1917 
Se întoarce bolnav la Bucureşti şi este numit administrator la Parohiile Târgovişte şi Giurgiu. 
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1918 
Îşi reia, odată cu redeschiderea şcolilor misiunea de profesor de religie la Liceul „Sfântul Iosif”. 
 
1923 
martie Arhiepiscopul Netzhammer îl numeşte profesor de religie la Liceul „Sfântul Andrei”. 
Devine şi director la Institutului „Sfântul Andrei”. 
Este numit canonic al catedralei „Sfântul Iosif” şi cooptat în Consiliul Diecezan. 
 
1924 
ianuarie Începe misiunea de formare şi de pregătire a tinerilor pentru preoţie, fiind numit rector 
al Seminarului „Sfântul Andrei”. 
Se aprobă înfiinţarea unei Academii Teologice Catolice în Arhidieceza de Bucureşti. Devine 
rector al acestei Academii. 
 
1935 
24 septembrie Sărbătoreşte jubileul de 25 de ani de preoţie. Din partea Sfântul Scaun 
primeşte demnitatea de pronotar apostolic. 
Arhiepiscopul Cisar îl numeşte vicar general al Arhidiecezei de Bucureşti. 
 
1935-1937 
Întemeiază Asociaţia „Unio Apostolica Clerici”. 
Este îndrumător spiritual al Congregaţiilor mariane pentru 
bărbaţi şi pentru femei, director al Asociaţiei „Sfântul 
Vincenţiu” şi al Ordinului al III-lea franciscan. 
Înfiinţează „Farul nou”, o revistă ştiinţifico-teologică. Are colaboratori de seamă din rândul 
oamenilor de cultură ai vremii: Nichifor Crainic, Gala Galaction, Richard Spiess etc. 
 
1947 
30 octombrie Este numit episcop al Diecezei de Iaşi de către papa Pius al XII-lea. 
 
1948 
5 aprilie Este consacrat episcop în catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti. 
14 aprilie Este numit de Sfântul Scaun Administrator al Arhidiecezei de Bucureşti. 
18 aprilie Soseşte în Iaşi. Are loc în catedrală ceremonia înscăunării ca episcop de Iaşi. 
Trimite o scrisoare pastorală clerului şi poporului din dieceză. 
3 mai Sunt confiscate sau desfiinţate de către statul comunist toate instituţiile care aparţin sau 
sunt patronate de Biserca 
Catolică. Durcovici încurajează pe preoţi. 
 
1948-1949 
Vizitează mai multe parohii şi le consfinţeşte Inimii Neprihă nite a Mariei. 
Împreună cu Ep. Marton Aron elaborează un statut propriu 
Bisericii Catolice care nu este pe placul guvernului comunist. 
 
1949 
26 iunie În timp ce mergea spre Popeşti-Leordeni pentru a administra Taina Sfântului Mir a 
fost arestat de securitatea din Bucureşti. 
Este bătut şi maltratat la Ministerul de Interne din Bucureşti, dus la Jilava şi apoi la Sighet. 
 
1951 
10 decembrie Moare în „celula morţii” a închisorii din Sighetu Marmaţiei. 
Este înmormântat într-un cimitir învecinat, devenit mai apoi teren arabil. 
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1988 
La 100 de ani de la naşterea sa, comunitatea din Deutsch-Al tenburg îi ridică un monument ca 
semn de cinstire şi preţuire. 
 
 
 
Rugăciune pentru obţinerea beatificării episcopului dr. Anton Durcovici 
 
 
Atotputernice Dumnezeule, în providenţa ta preaînţeleaptă, tu l-ai chemat pe Anton 
Durcovici, să fie slujitorul altarului tău şi i-ai dăruit harul să conducă prudent şi prin 
exemplu de viaţă sfântă pe mulţi seminarişti la preoţie, iar ca episcop de Iaşi, să-şi 
întărească turma în anii prigoanei prin fermitatea credinţei sale. Tu l-ai ales să fie un 
păstor bun, care îşi dă viaţa pentru oile sale. Te rugăm, prin mijlocirea Născătoarei de 
Dumnezeu, Fecioara Maria, sub ocrotirea căreia el şi-a consacrat dieceza, fă ca 
sfinţenia vieţii şi tăria martiriului său să iradieze în Biserică, pentru ca el să fie cât mai 
curând beatificat, spre cinstea Bisericii Catolice şi spre mântuirea poporului credincios 
al României. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. 

Imprimatur 
† Episcop Petru Gherghel 

29 noiembrie 1993 
 
 
 
CUPRINS 
 
Spre amintire vesnică  
Introducere  
1. Copilăria la Deutsch-Altenburg (Austria)  
2. Mutarea la Iaşi  
3. Studiile gimnaziale la Bucureşti  
4. Studiul filozofic şi teologic la Roma  
5. Sfinţirea la Roma  
6. Primiţiant la Bucureşti  
7. Perioada războiului 1914-1918 – Lagărul  
8. Misiunea de rector al seminarului  
9. Vicar general, judecător, confesor şi spiritual  
10. Numirea ca episcop de Iaşi  
11. Păstor al poporului credincios din Moldova  
12. Inchisoarea şi moartea  
13. Viaţa sfântă a slujitorului lui Dumnezeu  
Postfaţă  
Date biografice  
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Mărturie 
 
 
După ce a fost arestat la 26 iunie 1949, episcopul Anton Durcovici a trecut prin mai 
multe închisori: Văcăreşti, Gherla, Aiud. La 5 decembrie 1950 ajunge la Sighet. Spre 
miezul nopţii un trup scheletic, dezbrăcat, plin de răni şi sânge a fost aruncat într-o 
celulă unde se mai aflau 15 suflete chinuite. În faţa acestei scene pr. Friedrich s-a 
repezit cu o pătură şi l-a acoperit. Din cauza durerilor şi a gerului episcopul Durcovici 
n-a putut dormi şi în acea noapte a mai găsit tăria să încurajeze pe sărmanii deţinuţi, 
zicându-le: „Duceţi crucea Mântuitorului care s-a răstignit pentru păcatele noastre, căci 
va veni ziua învierii şi pentru mult încercatul popor român”. A fost apoi luat şi dus într-o 
celulă singur unde a murit la 10 decembrie 1951. 
 

Slt . Volcescu N. Iorgu  
din Serv. Jud. de Sec. Bacău 15 Nov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT 
 
 
Cu privire la cercetările efectuate în cazul episcopului catolic Durcovici Anton, de la 
Episcopia Catolică – Iaşi. 
 
I. Obiectul cercetărilor  
 
Începând cu luna septemvrie 1948, episcopul Durcovici Anton, şi-a făcut apariţia în 
comunele din judeţul Bacău, cu care ocazie a oficiat slujbe religioase, urmate de 
predici în care a îndemnat pe enoriaşii catolici să nu respecte libertăţile acordate prin 
Constituţia R.P.R., să nu ia parte la actuala ordine politică, întrucât persoanele 
încadrate în orânduirea politică de astăzi, vor avea de suferit, că regimul democratic 
urmăreşte desfiinţarea religiei catolice, a criticat forma de Guvernare din U.R.S. S, a 
criticat măsurile luate de Guvernul R.P.R. şi a instigat la ură rasială, imprimând în 
acest fel o stare de încordare în rândurile populaţiei catolice, contra ordinei şi securităţii 
Statului. 
 
II. Rezultatul cercetărilor  
 
a/. În ziua de 16 septemvrie 1948, episcopul Durcovici Anton a fost în comuna 
Grigoreni jud. Bacău, unde însoţit de un sobor de preoţi catolici, a oficiat slujba 
religioasă, după care o delegaţie din enoriaşii catolici, a solicitate episcopului Durcovici 
Anton, să aprobe ca slujba religioasă să se oficieze în acea comună, în limba 
maghiară, întrucât majoritatea locatarilor o formează cei cari vorbesc limba maghiară, 
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cărora ep. Durcovici A., le-a răspuns că nu este încă momentul să se introducă în 
biserică limba maghiară, întrucât prin diferite acţiuni statul urmăreşte desfiinţarea 
religiei, respectiv credinţei şi bisericei, s'a trecut seminarele în patrimoniul statului, iar 
teologiile catolice au fost închise şi nu mai sunt posibilităţi să se creeze noui preoţi 
catolici. – A îndemnat populaţia să nu primească şi să nu citească broşuri cu caracter 
democratic, să nu dea ascultare celor ce urmăresc desfiinţarea credinţei şi să asculte 
de preoţii catolici, trimişii papei de la Roma. 
 
Cu această ocazie pr. Petre Andrei, înainte de sosirea în comună a episcopului, a 
anunţat poporul ca în ziua sosirei să-l întâmpine, cu lozinci, fiind unul din cei ce luptă 
pentru susţinerea religiei catolice.- 
 
b) În ziua de 20 sept. 1948, ep. Durcovici Anton, a fost în com. Gârleni Bc., satul 
Lespezi, unde a oficiat slujba religioasă, iar după terminare deasemeni, câţiva dintre 
locuitorii comunei, au solicitat episcopului să accepte ca slujba religioasă să se 
efectueze în limba maghiară, când suszisul episcop, le-a răspuns cum că, nu este încă 
timpul să se dea arme, cuţite şi topoare în mâna copiilor pentru că sunt periculoase. 
 
Cu ocazia predicei, a solicitat enoriaşilor catolici să asculte de preoţi căci dânşii sunt 
trimişii papei dela Roma şi a lui Dumnezeu şi să nu asculte de cei ce nu cred în 
Dumnezeu şi Biserică, precum şi să nu cumpere broşuri nereligioase, respectiv 
democratice. 
 
Predica a fost terminată cu lozinca: „Trăiască papa Pius al 12-lea”, „Jos cu cei cari 
luptă contra bisericei catolice”, lozincă care a fost strigată însuşi de episcopul Durcovici 
Anton. 
 
Cu această ocazie pr. Petrea Andrei şi Gherghina Ioan, au relatat celor prezenţi că 
slujba în limba maghiară poate să se efectueze peste o zi sau chiar zece ani. – Pr. 
Gherghina Ioan mai adaugă în plus că nu va trece mult şi se va întoarce roata, iar cei 
ce vin în comună cu broşuri nebisericeşti, vor avea de suferit iar locuitorii cari cer 
introducerea limbii maghiare în biserică, vor avea de suferit şi nu vor mai fi primiţi în 
biserică. 
 
c) În ziua de 22 septemvrie 1948, ep. Durcovici A., a fost în comuna V. Seacă Bc., 
unde după oficierea slujbei a ţinut o predică, în care a expus enoriaşilor catolici cum 
că, numai papa Pius al XII-lea, va putea salva catolicismul şi nu acei care se ţin de 
politică şi duc poporul spre pierderea credinţei. – A adăugat că, în nici un stat, poporul 
de religie catolică, nu fac parte din aparatul politic, deşi spunea dânsul mai sunt o serie 
de catolici cari sau rătăcit, însă aceştia să nu fie ascultaţi, fiindcă sunt lupi îmbrăcaţi în 
piele de oaie, că acei cari fac politică nu mai au mult şi-şi vor găsi locul meritat, arătând 
că numai crezând în biserică vor putea învinge, întrucât biserica a învins totdeauna, 
strigând apoi lozinca: „Jos cu acei cari luptă contra papei”. 
 
Preotul Gherguţă Andrei, a solicitat enoriaşilor catolici, să vină la biserică în fiecare 
seară la vecernie şi să se roage pentru papa dela Roma, pentru scăparea lor. 
 
d) În comuna V. Seacă judeţul Bacău, episcopul Durcovici A., după oficierea slujbei 
religioase, a ţinut o predică în care a expus celor prezenţi că, papa de la Roma, este 
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stăpânul popoarelor şi să nu se lase conduşi de cei ce nu cred în biserică, cari sunt 
păgâni şi nu vor vedea raiul şi să nu cumpere dela dânşii broşuri nebisericeşti, strigând 
lozinca: „Trăiască papa Pius, stăpânul poporului catolic”. 
 
Preotul Gherguţă Andrei, a solicitat celor prezenţi, ca în fiecare seară să meargă la 
vecernie, în acelaş timp, să nu se lase conduşi de cei ce nu cred în biserică, iar cei ce 
vin în comună cu broşuri necredincioase să fie alungaţi. 
 
e) Locuitorul Patraşcu Petre din comuna N. Bălcescu şi Lorentz Ioan, din aceeaşi 
comună, au strigat lozinca „Să trăiască papa dela Roma, salvatorul poporului catolic”. 
– În plus Lorentz Ioan, a spus celor prezenţi că nu trebuie să se lase conduşi de cei ce 
nu sunt de credinţă catolică. 
 
În ziua de 22 septemvrie 1948, ep. Durcovici Anton a fost şi în satul Nicolaie Bălcescu, 
unde a ţinut o predică, enoriaşilor catolici, în care a expus celor prezenţi că, ei trebuie 
să fie atenţi la persoanele cari vin cu cărţi prin sate şi le otrăveşte sufletele, oameni 
cari ar trebui alungaţi din comună. 
 
A încheiat cu lozinca „Trăiască papa Pius al XII-lea, apărătorul credinţei şi al 
catolicilor”. 
 
f) În ziua de 25 sept. 1948, episcopul Durcovici Anton, a fost în comuna Gioseni jud. 
Bacău, unde după efectuarea slujbei religioase, a ţinut o predică din care s'a desprins 
că papa dela Roma, este acela care conduce poporul catolic. 
 
Preotul Hausner Constantin, a spus celor prezenţi că dânsul este acela care regretă şi 
i se frânge inima de durere că regimul actual a luat poporului catolic iszovul de lumină, 
desprinzându-se de ei că, s'au desfiinţat seminarele şi teologiile catolice. 
 
Lucaci Ianuş, mai arată că, pr. Hausner Constantin, în una din zile după slujbă, a 
expus celor prezenţi, cum că, sunt persoane străine de biserică şi vin la slujbe, numai 
cu scopul de a critica apoi credinţa catolică.- 
 
g) În ziua de 27 septemvrie 1948, ep. Durcovici Anton, a fost în comuna Cleja Jud. 
Bacău, unde după efectuarea slujbei religioase, a ţinut o predică celor prezenţi, în care 
a solicitat acestora să se supună regulelor bisericeşti, ascultând de preoţi şi să nu dea 
ascultare celor ce-i îndeamnă să-şi însuşească altă învăţătură afară de cea 
bisericească. – A îndemnat deasemeni tineretul să nu se încadreze în actuala ordine 
socială şi să urmeze calea bisericei, încheind cu lozinca: „Jos cu cei ce sunt contra 
bisericei” şi nu cred în ea”. 
 
Cu această ocazie pr. Hoidin Francisc, a organizat un grup de tineri, cari au mers pe 
un deal, au aprins făclii şi au strigat lozinca „Trăiască generalismul catolicilor papa Pius 
al XII-lea”, a îndemnat enoriaşii catolici să se supună regulelor bisericeşti şi să nu dea 
ascultare persoanelor care încearcă să-i hrănească cu alte învăţături nebisericeşti 
(respectiv democratică). 
 
Atât pr. Hoidin Francisc cât şi dascălul Pojun Andrei, au strigat lozinca „Trăiască papa 
Pius al XII-lea, apărătorul poporului catolic”. 
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h) În ziua de 29 Septemvrie 1948, episcopul Durcovici Anton, a oficiat slujba religioasă 
în Comuna Faraoani Jud. Bacău, după care a ţinut o predică în care expune celor 
prezenţi că, numai papa dela Roma, va salva catolicismul, iar cei ce nu se supun 
preoţilor nu vor avea dreptul să mai intre în biserică, îndemnând tineretul să citească 
broşuri bisericeşti. 
 
Martin Ferentz, face menţiune în depoziţia sa că, în com. Gârleni Bc., episcopul 
Durcovici, a răspuns celor ce-au solicitat introducerea limbei maghiare în biserică, cum 
că nu dă arma în mâna fiului, însă atunci când va trebui arma, preoţii vor anunţa. 
 
i) În zilele de 14, 15, 16 şi 17 octomvrie 1948, episcopul Durcovici Anton, a fost în 
Comunele Tg. Trotuş, Oneşti, Slănic Moldova şi Dărmăneşti jud. Bacău, unde după 
efectuarea slujbelor religioase, a ţinut câte o predică, solicitând enoriaşilor catolici să-şi 
ţină credinţa şi atunci când va fi nevoe poporul catolic să-şi jertfească şi viaţa pentru 
religie, credinţă şi biserică, pentru că numai aşa vor ajunge în rai, dând diferite 
exemple, nu ca cei cari au luat bunurile altora, care vor arde în iad, şi-şi vor da 
socoteala. 
 
A spus că sunt popoare care trăesc ca vitele, nu au credinţă, trăesc în desfrâu şi 
râvnesc la bunurile altora, lăsând să se înţeleagă că acesta ar fi Statul Sovietic. 
 
A îndemnat poporul catolic la ura rasială contra evreilor, în termeni să nu se lasă să 
cadă în ispita iudaismului. 
 
Dascălul din Slănic Moldova, a organizat un cor din cuvintele căruia redăm: „Pleci 
sfinte şi nu ştim, pentru că nu ne spui, dacă mai vii”, când ep. Durcovici i-a răspuns cu 
expresia „Eu plec dar sufletul meu, rămâne cu voi şi pentru ultima vedere vă dau 
binecuvântarea mea, din tot sufletul ca să vă apere de Iuda. 
 
j) În ziua de 19 Oct. 1948, episcopul Durcovici Anton a oficiat o slujbă religioasă în 
Comuna Palanca jud. Bacău, urmat de o predică, prin care îndemna populaţia să fie 
credincioasă lui Dumnezeu şi să nu se lase înşelaţi de lupi îmbrăcaţi în piele de oaie. 
 
Episcopul Durcovici Anton, a mai vizitat comunele Călugăra, Prăjeşti Bc., unde a dus 
deasemeni acţiune de instigare contrasecurităţii poporului. 
 
În toate comunele, a miruit tineretul cu aşa zisul sfânt mir, când a pus tineretul să jure 
că nu se va lăsa de credinţă. 
 
În toate comunele, preoţii catolici au organizat şi ornat bifurcaţiile de drumuri, şoseaua 
pe unde episcopul a venit dintr'un sat în celălalt aplicând lozinci: „Cu bine aţi venit 
stăpâne”, „Întru mulţi ani stăpâne” etc. – A fost întâmpinat de întreaga masă de 
ceangăi, cari au participat la oficierea slujbelor religioase. 
 
III. Concluziuni  
 
Din cercetările efectuate şi consemnate, în procesele verbale din 17 Sept., 21 Sept., 
23, 28, 30 Septemvrie, 19 şi 22 octomvrie 1948, rezultă că, episcopul Durcovici Anton, 
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cu ocazia vizitei sale în comunele populate de ceangăi din judeţul Bacău, a dus o 
acţiune de instigare în massă contra măsurilor luate de Guvern, a criticat forma de 
Guvernare din U.R.S.S., a făcut instigaţii la ură rasială, imprimând astfel în rândurile 
masei de ceangăi, un spirit contrar securităţii poporului şi deci se califică uneltire contra 
ordinei şi Securităţii Statului. 
 
Deasemeni preoţii Petrea Andrei, Gherghina I., Gherguţă Andrei, Hausner Constantin, 
Hoidin Francisc, Domoc Anton, dascălii catolici Lorentz Ioan, Pojun Andrei, Carol 
Bertela şi locuitorul Patraşcu Petre, se fac vinovaţi de faptul că, imprimă în rândul 
masei de catolici, un spirit anti-democratic, contrar ordinei şi securităţii Statului.- 
 
IV. Propuneri  
 
Înaintarea dosarului în trei exemplare, originalul şi 2 copii, Direcţiunei Regionale a 
Securităţii Poporului Iaşi, spre a dispune. 
 

Slt. de Securitate 
I. Volcescu 

 
 
 
 
(Florian Müller, dr. Anton Durcovici – ein Märtyrer unserer Zeit, Donzdorf 1992; Florian 
Müller, Viața episcopului de Iași Anton Durcovici, martir, Editura „Presa Bună”, Iaşi 
1993; traducere pr. Ioan Simon, Martin Jäger. Sublinierile din text sunt făcute pentru a 
reliefa constantele vieţii ep. Anton Durcovici). 
 


