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Studiul cu titlul enunţat mai sus ne propune analizarea unei personalităţi bisericeşti, victimă 

a sistemului opresiv dictat de regimul comunist românesc, respectiv al sistemului Securităţii. Mai 

precis autorul încearcă expunerea unor aspecte ale acţiunii informative desfăşurată de Securitate în 

urmărirea Episcopului greco-catolic Ioan Dragomir, fost protopop de Satu Mare, episcop auxiliar 

al diecezei din Maramureş, cum a fost consacrat în clandestinitate, după 1948. 

,,După instaurarea guvernului Groza, la 6 martie 1945, Ioan Dragomir, în acea perioadă 

protopop greco-catolic de Satu Mare, a manifestat deschis o atitudine ostilă la adresa autorităţilor 

comuniste, iar rapoartele întocmite de Biroul de Siguranţă Satu Mare semnalau în mod repetat 

acest lucru: ,,În ziua de 2 martie 1947 după slujba religioasă, protopopul Dragomir Ioan în 

predica sa a sfătuit pe credincioşi să ţină post întrucât la Paşti, Dumnezeu va aduce la cârma ţării 

un alt guvern şi va fi curăţat gunoiul care este astăzi la conducere. În mod frecvent cu ocazia 

slujbelor religioase pe care le ţine la biserică sau în diferite alte ocazii, protopopul Dragomir se 

foloseşte de situaţia lui de preot şi face din biserică o oficină politică reacţionară manistă, 

provocând diversiune în rândul credincioşilor.”’’’ 

Asemenea figuri reprezentative a unor înalţi prelaţi care s-au manifestat ostil faţă de 

acţiunile intreprinse de regimul comunist românesc şi care au avut curajul de a vocifera împotriva 

sistemului represiv au mai fost evidenţiate în literatura de specialitate dedicată represiunii 

comuniste româneşti. Amintim în acest sens pe Episcopul greco-catolic al Maramureşului 

Alexandru Rusu, căruia Dr. Andrea Dobeş îi dedică un studiu în nr. 1 al ,,Revistei Arhivei 

Maramureşene’’. 

În ceea ce priveşte structura articolului, aceasta este una liniară, fiind prezentate 

principalele momente ale urmăririi informative a Episcopului Ioan Dragomir, lucrarea cuprinzând 

şi o serie de fotografii din perioada urmăririi, 1965-1985. 

Stilul de exprimare este unul propriu lucrărilor care tratează subiecte de istorie 

contemporană, cursiv, corect din punct de vedere literar, ortografic şi al punctuaţiei. Au fost 

utilizate surse de documentare cu caracter inedit, dând o notă de certă originalitate studiului. 



Aparatul critic este corect întocmit, respectând normele academice în vigoare la această dată, dar şi 

cerinţele Colegiului de Redacţie al ,,Revistei Arhivei Maramureşene’’.  

Din punct de vedere al formei, studiul îndeplineşte toate condiţiile de tehnoredactare, fiind 

însoţit de o scurtă prezentare a autorului, cuvinte cheie în limba română şi engleză şi un rezumat 

într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză). 

Având în vedere analiza de mai sus, propun publicarea studiului aşa cum a fost înaintat de 

către autor (cu indicarea corectă a ordinii documentelor fotografice din anexă) pentru a fi publicat 

în ,,Revista Arhivei Maramureşene’’, anul IV, nr. 4, 2011. 
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