
 
 
 

VALERIU GAFENCU 
UN SFÂNT DINTR-O GENERAłIE SFINłI 

 
Valeriu Gafencu este unul din sutele, miile de sfinŃi români odrăsiliŃi în 
temniŃe. Începând cu prigoana carlistă, continuând cu cea antonesciană 
şi culminând cu teroarea comunistă o întreagă generaŃie de români a 
urcat prin martiriu la sfinŃenie.  
Este pentru prima dată în istoria creştinismului când avem de-a face cu 
un asemenea fenomen într-un spaŃiu şi timp atât de restrâns! Mii de 
oameni şi-au asumat conştient suferinŃa, urmând lui Hristos, care le-a 
dat putere să reziste celui mai negru infern al reeducării comuniste; ei 
au înfruntat moartea şi pe diavol, care voia să le prăvălească sufletele 
în iad, aducându-se jertfă de ispăşire pentru păcatele neamului. „Prin 
această generaŃie de mistici, Mişcarea Legionară s-a apropiat sau, 
poate, chiar a atins linia de viaŃă spirituală la stadiul propus de SfinŃii 
PărinŃi din veacul de aur al Bisericii” (Pr. Ioan NegruŃiu 1915-2003). 
Ionel MoŃa, Iordache Nicoară, Nicoleta Nicolescu, Valeriu Gafencu, 
Costache Oprişan, Părintele Arsenie Boca, Părintele Ilie Lăcătuşu (cu 
moaşte descoperite), Maica Mihaela Iordache, Arhim. Gherasim Iscu 
sunt câteva din numele sfinŃilor care au făcut parte din acea generaŃie 
sfinŃită. Ce au avut acest oameni în comun? Cum a fost posibil ca atâtea 
suflete să intre în comuniune unele cu celelalte şi împreună să vieze 
întru Hristos?  
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ToŃi aceşti mărturisitori au fost crescuŃi în şcoala Legiunii Arhanghelul 
Mihail, cu toŃii au primit învăŃăturile cele bune de la Corneliu Zelea 
Codreanu, care i-a învăŃat că: „łelul final nu este viaŃa. Ci Învierea. 
Învierea neamurilor în numele Mântuitorului Iisus Hristos. CreaŃia, cultu-
ra, nu-i decât un mijloc, nu un scop, cum s-a crezut, pentru a obŃine a-
ceastă înviere. Este rodul talentului pe care Dumnezeu l-a sădit în nea-
mul nostru, de care trebuie să răspundem. Va veni o vreme când toate 
neamurile pământului vor învia, cu toŃi morŃii şi cu toŃi regii şi împăraŃii 
lor, având fiecare neam locul său înaintea tronului lui Dumnezeu. Acest 
moment final, "Învierea din morŃi", este Ńelul cel mai înalt şi mai sublim 
către care se poate înălŃa un neam. Neamul este deci o entitate care îşi 
prelungeşte viaŃa şi dincolo de pământ. Neamurile sunt realităŃi şi în lu-
mea cealaltă, nu numai pe lumea aceasta” (Pentru legionari). 
 

Astăzi, mai toŃi cei care pomenesc despre Valeriu Gafencu sau despre 
oricare alt sfânt al temniŃelor fie nu amintesc nimic despre apartenenŃa 
lor la Mişcarea Legionară, fie încearcă să dovedească cu tot chipul că 
legionarismul a fost doar o toană a tinereŃii de care s-au lepădat atunci 
când au „înŃeles” adevărul, regăsindu-se în Hristos. Aceste perspective 
considerăm că ocultează realitatea şi au tendinŃa de a exprima o poziŃie 
„politic corectă”, în conformitate cu mersul istoriei, împlinindu-se mai de-
grabă jocul Satanei, fără raportare la Judecata de apoi, când va trebui 
să dăm seama de toate atitudinile noastre. 
De aceea noi spunem răspicat că Mişcarea Legionară a orientat tinerii 
către Biserică, iar principiile legionare i-au ajutat să rămână pe calea 
cea strâmtă şi cu chinuri, fără a face compromisuri faŃă de credinŃa orto-
doxă şi de valorile neamului nostru românesc. Muntele suferinŃei, pădu-
rea cu fiare sălbatice şi mlaştina deznădejdiei au fost încercări pe care 
legionarii le-au cunoscut şi străbătut de la început; acestea le-au dat 
forŃa de a Ńine piept diavolului ridicat cu mânie asupra lor în zeci de tem-
niŃe reci. Căpitanul nu a făcut o Mişcare de sfinŃi, dar a creat cadrul în 
care sufletele a mii de tineri s-au putut desăvârşi întru mântuirea lor şi a 
neamului lor: „Linia Bisericii este cu  mii de metri deasupra noastră. [...] 
Noi, prin acŃiunea noastră, prin toate faptele şi gândurile noastre, tindem 
către această linie, ne ridicăm spre ea [...]. Rămâne de văzut cât am 
putut, prin sforŃările noastre pământeşti, a ne înălŃa către această linie” 
(Pentru legionari). Exemple ca al lui Valeriu Gafencu mărturisesc cu 
prisosinŃă că din nici o altă organizaŃie nu s-au ridicat atâŃia sfinŃi ca din 
Mişcarea Legionară şi ne încredinŃează că prin întemeierea ei Corneliu 
Zelea Codreanu – sfânt al neamului românesc – a dat României o 
şcoală care a arătat ce înseamnă sfânta tinereŃe legionară.  
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VALERIU GAFENCU 
 

Valeriu Gafencu  s-a născut la 24 ianuarie 1921 în 
localitatea Sângerei, judetul BălŃi, în Basarabia. 
Atunci când, la 28 iunie 1940, URSS-ul a invadat 
Basarabia, tatăl său, Vasile Gafencu (care a făcut 
parte din Sfatul łării ce a hotărât Unirea 
Basarabiei cu România), i-a cerut să aibă grijă de 
restul familiei (mama şi trei surori) în Ńara încă 
necotropită, el rămânând alături de cei care nu au 
putut fugi din calea bolşevicilor, dar aflându-şi 
curând sfârşitul în lagărele din Siberia.  
La scurt timp, în toamna lui 1941, când a fost arestat şi condamnat la 
25 de ani muncă silnică, Valeriu Gafencu era student în anul al II-lea al 
FacultăŃii de Drept şi Filosofie din Iaşi şi Şeful FrăŃiilor de Cruce. Motivul 
pentru care dictatura antonesciană a dezlănŃuit prigoana, care a adus 
pentru zeci de mii de români – printre care şi Valeriu Gafencu – temniŃă 
şi suferinŃă, a fost activismul în cadrul Mişcării Legionare. ApartenenŃa a 
mărturisit-o Gafencu chiar la proces; cerându-i-se să se desolidarizeze 
de trecutul său în Legiune, a declarat: „Am fost, sunt şi voi fi legionar”.  

 

A trecut prin închisoarea Galata în anul 1941, 
apoi prin Aiud între anii 1941-1946  (întâi, sub 
regimul Antonescu, apoi preluat de comunişti), 
prin colonia de muncă forŃată Galda de Jos  
1946-1948, reîntors la Aiud şi trecut prin Piteşti . 
După trierea celor bolnavi de TBC şi escala de la 
Văcăreşti, Valeriu Gafencu a ajuns la spitalul pe-
nitenciar de la Târgu Ocna  în 1950. Din cauza 
regimului de penitenŃă şi a torturilor era într-o 
stare atât de gravă, încât supravieŃuirea timp de 
doi ani poate fi considerată minune. TBC-ul pul-

monar, osos şi ganglionar, reumatismul, lipsa hranei necesare i-au rui-
nat trupul. Întrucât sufletul şi mintea nu i 
se despărŃeau de rugăciune, chipul îi era 
scăldat într-o lumină nepământeană, ară-
tând asemănarea cu mucenicii de demult. 
Valeriu urca necontenit treptele sfinŃeniei, 
cum depun mărturie mulŃi din cei ce-au a-
vut privilegiul de a-i fi în preajmă, mai ales 
în ultima parte a vieŃii lui.  
 

Penitenciarul-sanatoriu 
Târgu Ocna 

Monumentul 
Calvarul Aiudului 
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A trecut la cele ve şnice cu figur ă de sfânt.  Cu numeroase plăgi pe 
trup – ce supurau permanent – Gafencu şi-a aşteptat moartea cu o se-
ninătate care i-a înmuiat şi pe gardienii-călăi; trupul i se făcuse cu ade-
vărat lăcaş al Duhului Sfânt. Pentru credinŃa sa, Valeriu a fost învred-
nicit de Dumnezeu să-şi cunoască ziua morŃii. Pe 2 februarie 1952 şi-a 
rugat camarazii să-i procure o lumânare şi o cămaşă albă, pe care să le 
pregătească pentru 18 februarie. A mai cerut ca o cruciuliŃă (se pare că 
o avea de la logodnica sa) să-i fie pusă în gură, pe partea dreaptă, spre 
a fi recunoscut la o eventuală dezgropare. În ziua pomenită, după mo-
mente de rugăciune incadescentă (cu faŃa transfigurată), Valeriu a rostit 
ultimele cuvinte: „Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul şi ia-mi 
libertatea care-mi robeşte sufletul”. A fost depus pe o targă – unde au 
venit şi s-au închinat, pe rând, toŃi detinuŃii; călăul Petre Orban a plecat 
din închisoare pentru întreaga zi, pentru a-i lăsa să-şi ia rămas bun de 
la Valeriu – spre a fi aruncat în groapa comună (a tuberculoşilor).  
 

Cinstindu-l ca sfânt al închisorilor , foştii lui camarazi au depus la 
Patriarhia Română dosarul de canonizare, iar suflarea românească aş-
teaptă cu nădejde proclamarea lui ca sfânt  al Bisericii celei Una şi 
Dreptslăvitoare. 

 
MĂRTURII 

 

Ioan Ianolide  (Întoarcerea la Hristos): 
Între legionarii aduşi în Aiud ... se distin-
gea cu deosebire unul: înalt, frumos, cu 
ochi adânci, albaştri ca cerul. Îl chema 
Valeriu Gafencu. [...] Sufletul lui ardea 
nu numai pentru destinul Basarabiei, ci 
şi pentru soarta României, nu numai 
pentru conştiinŃa naŃională, ci şi pentru 
aceea creştină, ameninŃată de ateismul 
bolşevic în expansiune. [...] Dacă până 
aici fusese un credincios, acum deve-
nea un trăitor; fusese animat de creşti-
nismul tradiŃionalist, iar acum se adân-
cea în cea mai autentică spiritualitate. 
[...] Valeriu se ruga mult. Adesea cădea 
cu faŃa la pământ şi plângea cerând mi-
lă, ajutorul şi luminarea cerească. Trep-
tat a înlocuit studiul cu rugăciunea. [...] 

TroiŃa lui 
Valeriu 
Gafencu 
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Valeriu e omul în care L-am văzut sălăşluind pe Hristos [...]; în fine, (tot) 
datorită lui avem ceva de spus oamenilor: trăiŃi în Hristos! 
 

Virgil Maxim (Imn pentru crucea purtată): Dumnezeu revărsase asupra 
lui harul frumuseŃii sub toate aspectele. Fizic, părea un Arhanghel, pur-
tând când spada de foc a cuvântului dumnezeiesc, când crinul curăŃiei 
plin de parfum tainic. Moral, nu i se putea reproşa ceva, smerenia îmbi-
nându-se cu tenacitatea hotărârilor. Spiritual, era transfigurat tot timpul, 
într-o stare extatică aproape permanentă; nu puteai să-Ńi dai seama da-
că ceea ce spune vede în duh sau dacă Duhul vorbeşte prin el. Valeriu 
personifica luptătorul creştin care se află în acelaşi timp şi pe muntele 
suferinŃei (lepădarea de patimi – stadiul purgaŃiei) şi în pădurea cu fiare 
sălbatice (lupta cu duhurile – stadiul iluminativ) şi în mlaştina deznădej-
diei (despicând-o cu arma Crucii, purtată conştient, subiectiv şi accepta-
tă „nu cum voiesc eu, ci cum voieşti Tu” – stadiul unitiv, desăvârşirea). 
Valeriu nu dăruia, se dăruia. 
 

Pr. Constantin Voicescu  (Lotul tuberculoşilor): Figura centrală care a 
dat nota acestei vieŃi spirituale din întreg sanatoriul a fost Valeriu 
Gafencu. La Piteşti, camera 4 spital a fost aceea unde a început „ree-
ducarea”, cu tot ce a avut ea îngrozitor. Şi tot camera 4, dar la Târgu 
Ocna, a fost camera unde a stat Valeriu Gafencu, în jurul căruia a 
înflorit viaŃa duhovnicească. [...] cunoştea bine tehnica Rugăciunii inimii, 
pe care o aplica şi o preda şi altora. Mai toŃi cei cu care a intrat în con-
tact au fost iluminaŃi de lumina aceasta pe care o răspândea.  
 

Alexandru Virgil Ioanid  (Mărturie în 
Studentul Valeriu Gafencu): Victor 
Leonida Stratan, obŃinuse printr-o in-
tervenŃie specială de la familie, un 
pachet cu streptomicină. Deoarece 
starea lui era ceva mai bună, a venit 
cu medicamentele şi i le-a pus în 
braŃe lui Valeriu, fericit că îi poate 
salva viaŃa. Valeriu le-a primit şi a 
doua zi l-a înştiinŃat pe Stratan că a 
hotărât să le cedeze pastorului 
Wurmbrand, spunând că acesta se 
află, de asemenea, într-o stare gra-
vă...  
 
TroiŃa de la Târgu Ocna, ridicată în 1991 
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Stratan s-a supărat şi a declarat că nu este de acord. Atunci, cu blân-
deŃe, Valeriu i-a spus că din moment ce i-a dăruit medicamentele, acum 
ele îi aparŃin şi are libertatea să le folosească potrivit îndemnului con-
ştiinŃei lui. Într-adevăr, medicamentele au fost folosite de pastorul 
Wurmbrand, a cărui viaŃă a fost astfel salvată.  
 

ÎPS Bartolomeu Anania  (interviu): Între cei mai cunoscuŃi martori-mar-
tiri, care au suferit, trăind pe cele mai înalte culmi ale spiritualităŃii creşti-
ne, stâlp al rezistenŃei spirituale româneşti din timpul opresiunii comu-
niste, considerăm a fi fost atunci studentul Valeriu Gafencu. 
 

Pr. Liviu Brânza ş (Raza din catacombă): Valeriu Gafencu, Gheorghe 
Jimboiu, Anghel Papacioc, Ioan Ianolide, Marin Naidim, Virgil Maxim şi 
mulŃi alŃii ca ei s-au adâncit atât de mult în trăirea mistică, încât păreau 
nişte monahi. Dacă ar veni acum (în timpul când erau în închisoare, 
n.n.) libertatea propriu zisă pentru noi, România ar fi asaltată pe plan 
spiritual de aceşti tineri de elită care ar porni o ofensivă de regenerare 
morală a societăŃii româneşti. 

http://valeriugafencu.wordpress.com 
Imnul biruin Ńei   
 

   de Valeriu Gafencu 
 

ChinuiŃi şi-nfometaŃi 
Înfruntăm urgii, 
Stăm crucificaŃi, 
TransformaŃi în torŃe vii. 
 

Se smulge neamul din suferinŃă, 
Nădejdea şi-o ridică la Cruce, 
Mihai Arhanghelul azi îl duce 
Năvalnic spre marea biruinŃă. 
 

Din zbuciumul şi suferinŃa noastră 
Se-nalŃă-n zarea albastră 
Ca o catapeteasmă-n sărbătoare 
Imnul biruinŃei legionare. 
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ASOCIAłIA PREZENT! 
 
Din nevoia creştinească de a acŃiona în folosul semenilor, mai mulŃi tineri 
ortodocşi, care ne-am angajat pe linia de destin românesc, de credinŃă şi 
tradiŃie strămoşească a Mişcării Legionare, am format în anul 2005 un 
grup de rugăciune şi voluntariat care a căpătat personalitate juridică în 
anul 2006 sub numele de AsociaŃia PREZENT! 

Structura asociaŃiei este alcatuită din membri şi prieteni, atât tineri (inte-
lectuali, studenŃi sau muncitori), cât şi vârstnici (foşti detinuŃi politici) din 
Bucureşti, Cluj, Braşov, Caraş Severin, Prahova şi din străinătate (Europa 
sau America de Nord). Cu toŃii împărtăşim credinŃa cea dreaptă în 
Dumnezeu şi iubirea firească pentru neamul românesc, ai cărui fii suntem, 
călăuzindu-ne în veac spre Ńelul final al Învieii pe linia Căpitanului, Corneliu 
Zelea Codreanu, şi Comandantului, Horia Sima.  
 

Din scopurile Asocia Ńiei:  
Apărarea şi promovarea Ortodoxiei; renaşterea spirituală şi culturală a 
poporului român; restabilirea adevărului istoric şi propagarea lui; educarea 
tineretului în spirit creştin tradiŃional românesc; trezirea conştiinŃei şi 
demnităŃii naŃionale la românii din cadrul graniŃelor istorice ale României, 
la cei din exil şi strângerea legăturilor între exil şi patrie. 
 

AsociaŃia PREZENT! desfăşoară mai multe tipuri de activit ăŃi: 
Comemorative:  parastase şi omagieri ale personalităŃilor, eroilor şi mar-
tirilor; ridicarea de troiŃe în memoria înaintaşilor noştri; seri de rugăciune şi 
priveghere; pelerinaje în locuri cu desebită însemnătate pentru neamul 
românesc: mănăstiri, monumente, închisori politice. 

Culturale:  conferinŃe dedicate oamenilor de seamă ai neamului; tipărirea 
de carte religioasă, literatură de detenŃie, istorie etc.; organizarea de con-
cursuri de eseuri cu subiecte istorice, religioase, literare; sprijinirea româ-
nismului în Basarabia. 
Sociale:  ajutorarea bătrânilor, copiilor orfani, bolnavi de SIDA, a diverse 
persoane fără posibilităŃi materiale, prin: donaŃii de alimente, haine, rechi-
zite, sprijinire în vederea integrării în comunitate etc.  
Voluntariat:  curăŃarea parcurilor, a zonelor de agrement şi a spaŃiilor pu-
blice neîngrijite; curăŃarea şi întreŃinerea unor monumente, mausolee şi 
cimitire ale eroilor neamului; organizarea unor tabere de muncă şi rugă-
ciune la biserici şi mănăstiri. 

 
ParticipaŃi cu braŃul, cu mintea şi cu inima la zidirea României eterne; 

susŃineŃi lupta şi acŃiunile prin donaŃii şi alte mijloace materiale 
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Vrednic ă pomenire! 
 

De ani de zile pomenim la parastase 
şi comemorări pe legionarii trecuŃi la 
Domnul. Lună de lună ne bucurăm că 
Biserica ne binecuvântează ofrandele 
aduse penrtu cei cunoscuŃi sau nu cu 
numele şi a căror memorie trebuie cin-
stită. Între cei săvârşiŃi în luna februa-
rie, Valeriu Gafencu a devenit „simbol” 
şi pentru lumea care nu cunoaşte mai 
nimic despre lupta Legiunii pentru 
neam şi nici despre suferinŃa din în-
chisori (mai ales din cele comuniste); 
în jurul aceleiaşi date a murit şi Ioan 
Ianolide. Tot acum este pomenit prin-
Ńul Mihail Sturdza, diplomat de carie-

ră, fost ministru de externe în guvernul din 14 septembrie 1940 (din 
partea Mişcării Legionare) şi în Guvernul NaŃional de la Viena, 
care-şi doarme somnul de veci în exil (la Madrid) sau nana Sofica 
Cristescu Dinescu (comandant legionar), atât de preŃuită în rândul 
cetăŃuilor şi al femeilor ce-au pătimit în temniŃe. 
Alături de ei ne pomenim înaintaşii care – eroi sau sfinŃi încă neca-
nonizaŃi – au luptat cu duşmanii pentru neam, aşa cum sunt pătimi-
torii Horia, Cloşca şi Crişan, cu trupurile sfârtecate pe roată şi zvâr-
lite pe la răspântii. Şi atâŃia alŃi luptători anticomunişti îi pomenim în 
rând cu aceştia, mai ales cei care au fost executaŃi şi asasinŃi sau 
au murit în temniŃă. 
Pentru jertfa lor bineplăcută, avem credinŃa că pomenirea lor nu e 
numai veşnică, ci şi vrednică! Dea Dumnezeu să fim şi noi vrednici 
de a ne pomeni ei veşnic în faŃa Tronului milostivirii. 

Asocia Ńia PREZENT! 
22 februarie 2008 

 
 

 
Costel Condurache 0726.314475 
Cezarina Bărzoi 0726.384375 
Ionuţ Băiaş 0722.636847  
 

asociatiaprezent@yahoo.com 

Asociaţia PREZENT!  


