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CAPITOLUL 3: COMUNISMUL ŞI RELIGIA 

 

Deşi la suprafaŃă s-ar observa o oarecare asemănare între comunism şi religie 

(în special creştinism), mecanismele cu care acŃionează promotorii celor două 

gândiri sunt total diferite. Deşi ambele conŃine elemente ideatice care le motivează, 

comunismul este total diferit de creştinism şi de religie.  

În acest capitol vom vedea cât de împotrivitor a fost comunismul religiei. 

Dacă la nivel teoretic, în gândirea lui Marx, religia putea fi ,,smulsă” din gândirea 

oamenilor prin inocularea unor idei mai semnificative pentru viaŃă, precum 

,,revoluŃionarea conştiinŃei”, Lenin, unul dintre practicienii comunismului cei mai 

feroce, va încerca să smulgă religia din inimile oamenilor ,,cu tot cu inimă”, 

pornind sângeroase persecuŃii împotriva Bisericii, în special a Bisericii Ortodoxe.  

 

3.1. Ostilitatea comunismului faŃă de religie 

 

Una dintre problemele esenŃiale ale ideologiei comuniste a fost religia. 

Faptul că el s-a arătat extrem de ostil faŃă de orice religie Ńine de însăşi esenŃa 

concepŃiei sale despre lume. Doctrina comunistă, construită pe fundamentele 

ştiinŃei (de aici numele de socialism ştiinŃific) se proclamă ca adevarata cunoaştere, 

singura care instituie o lume reală din punct de vedere ontologic, restul lumilor 

fiind autoiluzii sau minciuni acreditate cu bună ştiinŃă de o autoritate malefică, pe 

care revoluŃia comunistă are dreptul să o exorcizeze, arzandu-se tot ce este fals si 
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ambigu. Aşa cum arătam mai sus, concepŃia comunistă despre lume era extrem de 

dogmatică. El se pretindea capabil să răspundă aspiraŃiilor sufletului omenesc, să 

dea un anumit sens vieŃii.44 El se vrea universal, încăpăŃânundu-se să comande 

întreaga existenŃă. Ba, mai mult, comunismul se vrea exclusiv. 

 

3.1.1. Aversiunea faŃă de religie în gîndirea lui Marx 

 

Rădăcinile acestui fel de gândire pleacă de la Feuerbach, un filosof ateu al 

secolului XIX, pe care Marx şi l-a însuşit ca discipol în gândire, dar şi de la 

gândirea lui Friedrich Engels. 

 Feuerebach considera că religia l-a sărăcit pe om, iar credinŃa în Dumnezeu 

exprimă slăbiciunea, sărăcia şi starea de sclavie a omului.45 Marx a preluat această 

luptă a lui Feuerbach – la nivelul ideilor – şi a propovăduit ostilitatea faŃă de 

religie, considerând-o ,,opiu pentru popor” prin promisiunile fericirii şi răsplăŃii 

oamenilor în viaŃa de apoi, coroborată cu obligativitatea actuală de a accepta 

condiŃiile existente în viaŃa aceasta. Oamenii nu ar trebui să se teamă de zeii pe care 

ei înşişi i-au creat în imaginaŃia lor, ci ar trebui să se înzestreze cu valorile pe care 

le atribuie acestora.  

Friedrich Engels a reuşit să infuze în gândirea lui Marx faptul că religia 

reprezintă autoalienarea omului în regimul capitalist. Religia, considera Marx,  are 

adesea implicaŃii ideologice, care servesc a justifica interesele grupurilor 

conducătoare pe seama celorlalte.  

Religia in forma ei traditionala trebuie să dispară şi va dispărea, deoarece 

valorile pozitive pe care ea le întruchipează vor deveni idealuri umane tangibile ce 

vor duce la îmbunătăŃirea soartei umane în lume. Această extirpare a gândirii 

                                                           
44 Nicolai Berdiaev, Originile şi sensul comunismului rus,  p. 190. 
45 Ibid., pp. 191-192. 
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religioase se va realiza prin ,,revoluŃionarea conştiinŃei”, prin lupta de clasă dusă de 

proletariat, nu prin persecuŃii şi închisoare.46 

 

3.1.2. Religia şi pericolele ei în gândirea lui Lenin 

 

Unul dintre luptătorii cei mai înverşunaŃi împotriva religiei şi în special a 

creştinismului a fost Lenin. Acesta a preluat convingerile lui Marx ducându-le la 

extremă. El a fost un ateu pătimaş care ura religia. El avea darul ca toate lucrurile 

să le facă mai dure decât erau în realitate.  

Într-una din definiŃiile date divinităŃii o considera ,,locul împreunării cu un 

cadavru.” O altă definiŃie reducea religia la ,,o poşircă bună pentru ca toŃi sclavii 

capitalismului să-şi înece în ea orice înfăŃişare omenească”.47 

O explicatie parŃială a acestui fel de a acŃiona ar fi că activităŃile lui Lenin 

chemau la luptă cu religia, deoarece aceasta era considerată ca deŃinând în esenŃă 

ideologia claselor conducătoare, care înrobeau şi exploatau masele. 

 În esenŃă, această atitudine pe care o manifestă Lenin se numeşte 

teomachie.48 Ea însemna mai mult decât o atitudine negativă faŃă de religie şi faŃă 

de Dumnezeu. Este un fanatism, o luptă sălbatică împotriva religiei, considerarea 

acesteia răul social cel mai mare, condamnarea acesteia prin violenŃe verbale şi 

fizice, prin abuzuri. DorinŃa lui Lenin de a distruge religia era extremă, folosindu-se 

de toate mijloacele publice, de mass-media care promova o literatură anti-religioasă 

şi o propagandă anti-religioasă.49 

Lenin considera creştinismul o ideologie eronată, condiŃionată istoric. Nu 

putea să  suporte simbolurile sacre, nici să audă numele lui Dumnezeu.  

                                                           
46 Ibid., p. 191. 
47 Vladimir Bortun, op. cit., p. 26. 
48 Teomahie, conform DEX ului, înseamnă ,,luptă între zei”. 
49 Victor Aksiuchitz, Teomahia lui Lenin, în revista electronică ,,Moldova”, pe pagina http://blogs.click.md/ 

/post.aspx?l = chisinau.novopress.info/?p=859. 
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Privind la evenimentele istorice şi religioase, el găsea relativitatea în toate 

lucrurile, şi vorbinde despre lupta contra religiei, uita deseori ,,imparŃialitatea 

marxistă”, vorbind cu ură şi frenezia împotriva lui Dumnezeu. Nu putea menŃiona 

religia fără să o condamne, batjocorind-o în mod patologic. Orice apropiere de 

divinitate o considera o blestemăŃie de nedescris, cea mai periculoasă boală, o 

,,necrofilie.”50 

Faptul că Lenin lua tot ce Ńinea de religie foarte în serios, arată că scopul lui 

suprem a fost distrugerea religiei şi a tuturor celor care o practică. 

Lenin a început cea mai sângeroasă şi masivă persecuŃie religioasă din istoria 

lumii, o persecuŃie mai mare şi mai dură decât a cezarilor romani sau decât 

holocaustul pe care l-a săvârşit Hitler. 

 

La 1 mai 1919, Lenin poruncea într-un document adresat lui Dzerjinsky: 

,,Este necesar să terminăm cu sutanele şi cu religia cât mai curând posibil. Sutanele 

trebuie arestate ca şi contrarevoluŃionari şi sabotori şi împuşcaŃi fără milă în toate 

localităŃile. CâŃi mai mulŃi posibil. Bisericile trebuie închise. Clădirile trebuie 

sigilate şi transformate în magazii. 

În scrisoarea sa către Molotov pentru membrii Biroului politic din 19 martie 

1922, Lenin insista pentru a folosi foametea în masă în Ńară şi a îndemnat pe 

comunişti să lovească necruŃător Biserica, folosind campania de ,,confiscare a 

valorilor”, pentru a da o lovitură de moarte care să distrugă generaŃiilor viitoare de 

credincioşi dorinŃa de a rezista. În scrisoarea sa catre Molotov pentru membrii 

Biroului Politic (Politburo) din 19 martie, 1922, Lenin insista asupra necesitatii de 

a folosi foametea în masă din Ńară şi a îndemnat pe conducatorii comunişti să 

lovească necruŃător Biserica folosind campania de “confiscare a valorilor” pentru a 
                                                           
50 Ibidem. 
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da o lovitură de moarte care să distrugă în generaŃiile viitoare de credincioşi dorinŃa 

de a-şi trăi credinŃa. Lenin şi-a convins asociaŃii ca ,,acestă campanie de confiscare 

a posesiunilor Bisericii să fie făcută cu o hotărâre fără milă, fără limită şi cât mai 

curând posibil.” Cu cât mai mulŃi reprezentanŃi ai burgheziei şi ai clerului vor fi 

împuşcaŃi sub acest pretex, cu atât mai bine. ,,Trebuie să dăm populaŃiei o lecŃie 

astfel încât să nu o uite pentru multe decenii.”51 

Motivul acestor masacre a fost ura lui Lenin faŃă de Biserică şi pretenŃia lui 

interioară de a fi asemenea lui Dumnezeu, văzând în Acesta un rival personal. 

Răutatea aceasta satanică din atitudinea lui Lenin nu a putut fi ascunsă şi îndată ce 

a avut ocazia, a forŃat toate posibilităŃile pentru a distruge Biserica. 

 

În fond, comunismul pe care l-a manifestat Lenin se poate revedea în cartea 

,,Demonii” scrisă de Dostoievski, care a anticipat în personajul Shigalev faŃa 

viitoare a comunismului. Shigalev a propus ca soluŃie ultimă a unei probleme 

sociale împărŃirea omenirii în două tabere inegale. Unei zecimi i se dă libertare 

personală şi drepturi nelimitate asupra restului de nouă zecimi.  

Aceştia din urmă îşi vor pierde identitatea proprie şi vor deveni asemenea 

unei turme, fiind aduşi printr-o serie de transformări la o inocenŃă primară, un fel 

de paradis primordial, în care trebuie să muncească. Asta înseamnă reeducarea unor 

generaŃii întregi, animalizarea lor, lipsirea de voinŃă proprie şi de idealuri 

personale. ProfeŃia lui Dostoievski s-a dovedit a fi adevărată. Atât Rusia, cât şi 

Ńările comuniste au avut parte de experienŃa directă a acestei logici de fier şi a 

acestei apostazii sociale. 

 

 

                                                           
51 Victor Aksiuchitz, Teomahia lui Lenin, în revista electronică ,,Moldova”, pe pagina http://blogs.click.md/ 

post.aspx?l=chisinau.novopress.info/?p=859. 
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3.1.3. Principalele acŃiuni antireligioase în comunism 

 

Comuniştii nu admiteau că religia ar fi o problemă personală, Ńinând de 

conştiinŃa fiecărui om. Ei doreau, din contră, să o transforme într-o problemă 

socială. Ea a ajuns astfel să devină o temă de luptă socială. În statutul partidului 

internaŃionalist, dar şi în partidele comuniste naŃionale se va preciza faptul că orice 

aderent trebuie să fie ateu şi să propage această idee, fiind obligat să rupă orice 

legături cu Biserica. Un veritabil comunist integral nu mai poate fi credincios 

practicant şi cu atât mai puŃin un simplu creştin. Pentru a deveni membru de partid 

nu este suficient să fii de acord cu programul social al comuniştilor, ci şi să accepŃi 

acel crez, acea credinŃă opusă celei creştine în care rezidă în esenŃă comunismul. 

Comuniştii se vor intitula duşmani ai moralei evanghelice şi creştine, adversari ai 

iubirii, compasiunii şi îndurării.  

Literatura oficală consacrată propagandei antireligioase nu pomeneşte nicăieri 

de persecuŃii, cu atât mai mult despre martiri. Totuşi, îşi vor face apariŃia tot felul 

de martiri. 

PreoŃii au fost siliŃi să ducă o viaŃă de mizerie şi să fie lipsiŃi de cele mai 

elementare drepturi ale omului. În statele aflate sub influenŃa comunismului ei au 

devenit adevăraŃi paria. Unii servitori ai Bisericii împotriva cărora nu se puteau 

formul acuze, au fost nevoiŃi să se supună unor condiŃii materiale şi morale 

intolerabile, unii dintre ei preferînd să ajungă în închisoare. Arestările, deportările 

şi împuşcările s-au Ńinut lanŃ, în vreme ce comuniştii sau funcŃionarii văzuŃi că intră 

în biserică erau excluşi din partid şi daŃi afară din slujbă. A-Ńi mărturisi credinŃa 

putea să devină un act de eroism, care uneori se sfârşea prin martiriu. Nici măcar 

preoŃii, în ciuda profesiunii lor, nu puteau vorbi despre Dumnezeu decât în 


