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4.3. COMUNISMUL ŞI PERSECUłIA BISERICII ORTODOXE 

 

După căderea lui Ceauşescu, Biserica Ortodoxă Română a fost Ńinta a 

numeroase acuzaŃii. Cu ocazia evenimentelor din decembrie 1989, însuşi patriarhul 

Teoctist a fost acuzat de unii revoluŃionari că ar fi colaborat cu dictatorul. Biserica 

Ortodoxă susŃinuse efectiv regimul, cel puŃin oficial!65  

Mai mult, înainte de căderea regimului comunist, generalul-locotenent de 

securitate Ion Mihai Pacepa, fost şef al DIE (Departamentul de InformaŃii Externe), 

fugit în Vest în anii 80, afirma că ,,regimul făcuse din Biserica Ortodoxă a cincea 

coloană de agenŃi ai DIE sau ai SecurităŃii.”66 

Chiar dacă aceste lucruri sunt adevărate, nu se poate nega importanŃa 

Bisericii Ortodoxe în România şi rolul ei de tampon între regimul comunist şi 

populaŃia majoritară. Atitudinea ei este scuzabilă susŃin politologii şi istoricii, 

invocând tradiŃiile ancestrale şi caracterul propriu Bisericii Ortodoxe. Atitudinea ei 

este condiŃionată de un obiecei secular de supunerea faŃă de stat sau de strânsă 

colaborare, amintind legăturile care uneau în BizanŃ, Biserica şi Statul, patriarhul şi 

împăratul.67  

Potrivit ConstituŃiei din 1923, Biserica Ortodoxă fusese declarată dominantă 

în România. De aici decurgeau diferite privilegii, precum plata salariilor clerului de 

către stat. Într-o oarecarea măsură, Biserica Ortodoxă trebuia să îi fie 

                                                           
65 Olivier Gillet, Religie şi naŃionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist, Editura 
Compania, Bucureşti, 2001, pp. 12-13. 
66 I. M. Pacepa, Orizonturi roşii, pp. 99-100 în pagina electronică http://politicianiste.files.wordpress.com 
/2008/03/ion-mihai-pacepa-orizonturi-rosii.pdf. 
67 Olivier Gillet, op. cit, p. 15. 
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recunoscătoare Statului, să se subordoneze acestuia. Nu putem afirma însă că 

aceasta a fost realitatea. 

Partidul Comunist avea să se folosească curând de privilegiile pe care i le 

acordase Bisericii Ortodoxe şi să încerce să se folosească de acestă dependenŃă 

pentru a aduce pe ierarhii ortodocşi sub controlul noului regim, să şi-i subordoneze 

şi chiar să şi-i aservească scopurilor lor. 

Deşi Partidul Comunist condamna credinŃa religioasă, a decis ca să nu 

folosească exact regimul pe care Rusia l-a aplicat Bisericii Ortodoxe, ci să îi 

tolereze în nişte limite prescrise de lege. Totuşi, această toleranŃă avea un preŃ: 

supunerea faŃă de partid şi validarea politicii interne şi externe a acestuia cu glas 

tare.68 

   

4.3.1. Sintagma Biserică-Stat şi aplicabilitatea ei în regimul comunist 

 

RelaŃia care s-a stabilit între Partidul Comunist şi Biserica Ortodoxă a fost mai 

uşor de gestionat, datorită însăşi structurii pe care este construită paradigma 

Biserică-Stat, păstrată încă din perioada bizantină a împăraŃilor romani în care 

Biserica era supusă statului, iar Statul reprezenta ,,suveranitatea lui Dumnezeu” pe 

pământ. 69 Istoricii îl numesc acest concept care i se aplică  Bisericii Ortodoxe ,, 

bizantinism.”70 

Doar cu câteva luni înainte de venimentele din decembrie, Antonie 

Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei, astăzi una dintre figurile proeminente ale 

Bisericii Ortodoxe Române se pronunŃa astfel în legătură cu relaŃiile dintre Biserica 

Ortodoxă şi statul român: ,,când vorbim despre Biserica şi relaŃiile ei cu statul, nu 

ne gândim la aspectul ei sacramental, ci, mai degrabă, la aspectul ei de societate sau 

                                                           
68 Denis Deletant, op. cit. , pp. 206-209. 
69Olivier Gillet, op.cit., pp. 34-35. 
70 Ibid., p. 34. 
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de organizaŃie religioasă publică, care prezintă un interes pentru stat şi ale cărei 

manifestări externe şi sociale sunt sancŃionate de lege. RelaŃia dintre Biserică şi stat 

reprezintă o problemă mereu actuală, pentru că în fiecare epocă istorică apar noi 

probleme care privesc viaŃa în ansamblul ei: viaŃa socială, viaŃa statului şi viaŃa 

bisericească. (...) De la început, Biserica Ortodoxă Română şi-a legat viaŃa şi 

activitatea ei de cele ale poporului român.71 

Astfel, se pot sublinia două aspecte fundamentale privitor la abordarea 

Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană: adaptarea Bisericii la Stat, în calitatea 

ei de societatea umană şi de regimul social, şi legătura fundamentală dintre 

etnicitatea română şi Biserica Ortodoxă Română.72 

Deşi se constată astfel o abordare mai relaxată între comunişti şi Biserica 

Ortodoxă, ea nu a fost lipsită de martiri.  

Se poate afirma că pe ansamblu, Biserica ortodoxă din România a avut un 

statut privilegiat, trecând prin perioade succesive de intimidare, dar şi de reformă. 

Majoritatea analiştilor istorici pun acest fapt în slugărnicia ei, mai ales a 

patriarhului Iustinian, care a păstorit Biserica ortodoxă timp de 29 de ani, din 1948 

până în 1977.73 

 

4.3.2. ,,NaŃionalizarea” Bisericii Ortodoxe Române 

 

Biserica ortodoxă fusese recunoscută de ConstituŃia din 1923 drept 

confesiunea oficială din România, aşa încât clerului i s-au acordat anumite 

privilegii. Partidul Comunist avea să se folosească de această formă de dependenŃă 

materială pentru supunerea ei.  

                                                           
71 Antonie (Mitropolit al Transilvaniei), ,,Documentaire: Eglise et Etat en Roumanie” în ,,Nouvelles de l Eglise 
Orthodoxe Roumanie,” XIX, 1989, p. 12. 
72 Olivier Gillet, op. cit., p. 36. 
73 Dennis Deletant, op. cit. p. 208. 
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Legea a adus după sine controlul de stat asupra alegerilor episcopale, iar în 

Sfântul Sinod a pătruns o mulŃime de comunişti; ierarhia a fost supusă unor 

modificări importante începând cu scaunul patriarhal care a devenit liber în urma 

morŃii suspecte a patriarhului Nicodim Munteanu, la 27 februarie 1948 (fusese 

instalat la 5 iulie 1939). Noul statut al religiei naŃionale, care număra 10 milioane şi 

jumătate de credincioşi, prevedea centralizarea ei, sub conducerea patriarhului.  

ProprietăŃile şi celelalte bunuri bisericeşti au  fost naŃionalizate, seminarele şi 

învăŃământul teologic au fost preluate de stat sau desfiinŃate: Facultatea de Teologie 

din Suceava, patru Academii teologice din Ardeal şi Banat (excepŃie Sibiul, devenit 

Institut), Academia de Muzică Religioasă din Bucureşti, toate seminariile din 

Muntenia şi Moldova, eparhiile Huşi, Argeş, ConstanŃa, Caransebeş, Sighet, a 

Armatei şi posturile de arhierei-vicari. 

 

4.3.3. Înfiltrarea SecurităŃii în structurile Bisericii Ortodoxe 

 

Ritualurile creştine, precum sărbătorile de Crăciun şi Paşte au fost reduse la 

minimum sau interzise.74 Chiar şi Mitropolia Olteniei a fost desfiinŃată la 20 aprilie 

1945. Bisericii ortodoxe i s-a interzis asistenŃa religioasă şi cultul în spitale, 

cazărmi şi închisori. S-au desfiinŃat periodicele bisericeşti ale tuturor eparhiilor cu 

excepŃia „Telegrafului Român” de la Sibiu, care era cenzurat şi controlat de 

serviciile securităŃii.  

„Inspectorii de culte” – reprezentanŃi ai Ministerului Cultelor, mulŃi dintre ei 

ofiŃeri ai DirecŃiei Generale a SecurităŃii Poporului au fost cei cărora li s-a 

încredinŃat supravegherea instituŃiilor bisericeşti: protopopiate, mănăstiri, şcoli 

teologice, centre eparhiale, Patriarhia. Ca să poată distruge Biserica ortodoxă şi din 
                                                           
74 Ibid., pp. 34-35. 
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interior, regimul a cautat soluŃii din cele mai draconice. A căutat în acest sens să 

integreze clerul inferior în diferite formaŃiuni politice precum ,,Uniunea PreoŃilor 

DemocraŃi" (UPD), ,,Partidul NaŃional Popular" sau ,,Frontul plugarilor", în care 

căutau să alimenteze politic un conflict între aceştia şi ierarhia superioară a 

Bisericii.75 

 

4.3.4. Dărâmarea clădirilor Bisericii Ortodoxe şi închiderea mănăstirilor 

 

Putem vorbi despre mulŃi martiri ai Bisericii ortodoxe, mai ales în perioada 

1958-1963, când peste 2.500 de preoŃi, călugări, măicuŃe şi laici au fost arestaŃi, 

condamnaŃi şi întemniŃaŃi în închisorile şi lagărele de exterminare, cu statut de 

deŃinuŃi politici. La aceştia se adaugă peste un milion  de credincioşi ortodocşi care 

au cunoscut calvarul universului concentraŃionar românesc, pentru diverse motive, 

mai mult sau mai puŃin reale.76 

 PorŃile a peste 100 de mănăstiri au fost închise şi peste 2.000 de persoane au 

fost silite să părăsească activitatea religioasă. CălugăriŃele sub 40 de ani şi  toŃi 

laicii sub 50 de ani implicaŃi în slujbe ale clerului au fost obligaŃi să părasească 

mănăstirile şi să se angajeze în activităŃi ,,mai utile pentru societate.”77 

În oraşele mari s-a trecut la lucrarea de sistematizare, în cadrul cărora, biserici 

din centrele istorice au fost dărâmate. Numai în Bucureşti au fost dărâmate 18 

clădiri ale Bisericii Ortodoxe, pentru a se construi centrul civic al lui Nicolae 

Ceauşescu.  

                                                           
75 Mihai Valica, Biserica şi Securitatea, în Revista ,,Sub semnul geniului”,pe pagina electronică http://romania-
mare-trecut-si-viitor.blogspot.com/2009/05/biserica-si-securitatea-biserica.html. Vezi şi I. M. Pacepa, Orizonturi 
roşii, pp. 99-100 în pagina electronică http://politicianiste.files.wordpress.com /2008/03/ion-mihai-pacepa-
orizonturi-rosii.pdf. 
76 Gheorghe Boldur-Latesc, articolul ,,Genocidul comunist in Romania”, apărut în Romania Libera, 20 mai 2006, în 
care dă anumite sinteze din cărŃile sale, cu acelaşi nume, apărute la Editura Albatros, Bucureşti. 
77 Florin Matrescu, Holocaustul rosu sau crimele in cifre ale comunismului international, Bucuresti, 1998, pp. 56-57. 
Vezi şi Gheorghe Mazilu, ,,Harta Gulagului românesc”, apărut în revista Memoria, nr. 1, 1990. 
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4.3.5. ReacŃii ale unor preoŃi ortodocşi 

 

În faŃa unor astfel de represiuni s-au ridicat voci dintre preoŃi, dar şi dintre 

ierarhii Bisericii Ortodoxe. Unele dintre aceste voci au fost auzite în Occident.  

Una dintre persoanele care a protestat cu ocazia dărâmării celor 18 Biserici 

Ortodoxe din Bucureşti a fost preotul ortodox Gheorghe Calciu, care era şi profesor 

în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti. Măsurile represive nu au 

întârziat să apară: în 1978 a fost dat afară din cadrul Seminarului, apoi a fost arestat 

şi condamnat la 10 ani de închisoare. Deşi nu a fost singurul care a ridicat problema 

credinŃei, vocea ortodoxiei a fost izolată şi slabă datorită regimului impus de 

comunism.78  

 

4.3.6. Martirii Bisericii Ortodoxe 

 

În această perioadă s-au ridicat voci din rândul ortodoxiei atât împotriva 

ateismului, cât şi împotriva domolării bisericiilor ortodoxe. Din publicaŃiile şi presa 

Bisericii Ortodoxe Române postdecembriste, aflăm că în octombrie 1950  -  15 

ierarhi ortodocşi au fost înlăturaŃi din scaune.  

Preotul cărturar transilvănean, Petru Ciuhandu - întemniŃat în 1952 - într-o 

carte publicată în 1994, scrie că au fost şaisprezece ierarhi ortodocşi ,,prigoniŃi de 

comunişti”, şi anume:  

• Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu, a fost condamnat la moarte în lipsă şi 

a murit în exil.  

                                                           
78 Dennis Deletant, op.cit., pp. 221-222. 
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• Episcopul Oradiei, Nicolae Popovici, scos din scaun şi izgonit la Cheia - 

nume care spune destul.  

• Mitropolitul Bucovinei, Tit Simedrea. 

• Mitropolitul Basarabiei, Efrem Enăcescu.  

• Mitropolitul Olteniei, Nifon Criveanu.  

• Mitropolitul Moldovei şi al Sucevei, Irineu Mihălcescu.  

• Episcopul Dunării de Jos, Cosma Petrovici.  

• Episcopul de Roman, Lucian Triteanu.  

• Episcopul Caransebeşului, Veniamin Nistor.  

• Episcopul de la Râmnicu-Vâlcea, Atanasie Dincă.  

• Episcopul de Huşi, Grigore Leu.  

• LocŃiitorul arhiepiscopului Bucovinei, cu sediul la Suceava, Emilian Antal. 

13. Vicarul patriarhal Veniamin Pocitan 

• Vicarul patriarhal Pavel Şerpe.  

• Vicarul de laşi, Valeriu Moglan.  

• Vicarul de Sibiu, Teodor ScorobeŃ.  

 

Şi, conchidea părintele Ciuhandu: ,,ToŃi aceştia 16 au fost scoşi din scaune, 

prin măsuri anticanonice, poliŃieneşti şi au murit în diferite mănăstiri, unii în 

condiŃii neelucidate. Astfel, au fost: Patriarhul Nicodim, mitropolitul Irineu 

Mihălcescu, episcopul Grigore Leu, arhimandritul luliu Scriban, toŃi au murit 

suspect în jurul anului 1948, iar mitropolitul Sebastian Rusan, după toate 

probabilităŃile, otrăvit.″79
  

 

 
                                                           
79 Ioan Dură, articolul ,,Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române”, în revista Memoria. Revista gândirii arestate, nr. 55-
56, în http://gid-romania.com.  
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Există astăzi o uriaşă literatură memorialistică despre închisorile comuniste, 

iar ea este plină de figuri exemplare de preoŃi sau călugări ce au înfruntat, în 

numele lui Dumnezeu şi al poporului român dreptcredincios, „fiara roşie”, 

majoritatea fiind condamnaŃi cu sentinŃa formală de „uneltire împotriva ordinii so-

ciale”. Ba mai mult: mulŃi dintre aceşti slujitori ai Bisericii au scris ei înşişi 

cutremurătoare relatări despre anii de luptă anticomunistă şi de detenŃie.80
  

 

4.3.7. Concluzii referitoare la ,,bizantinismul” Bisericii Ortodoxe 

 

Pentru a rămâne totuşi obiectivi istoriei, putem vorbi şi despre o perioadă bună 

a Bisericii ortodoxe sub comunism.  

Acest lucru s-a realizat pe calea compromisului cu guvernul comunist prin 

patriarhul Iustinian Marina.81 El a beneficiat de o ascensiune spectaculoasă, 

                                                           
80 Ioan Bărdaş, Calvarul Aiudului. Din suferinŃele unui preot ortodox, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999; 

Dimitrie Bejan, Oranki. Amintiri din captivitate, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1995 (despre perioada prizonieratului la 

ruşi, ca preot militar; ulterior a făcut închisoare şi în Ńară, din 1950 până în 1964), şi ViforniŃa cea mare, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1996; Liviu Brânzaş, Raza din catacombă. Jurnal de închisoare, Ed. Scara, Bucureşti, 2001, şi Martor 

într-un proces moral, Ed. Brad, 2000; Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Şapte cuvinte către tineri, Ed. Anastasia, 

Bucureşti, 1996, sau Războiul întru Cuvânt. Cuvintele către tineri şi alte mărturii, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001; 

Nicolae Ciolacu [Monahul Nectarie], Haiducii Dobrogei. RezistenŃa armată anticomunistă din munŃii Babadagului, 

Col. „Omul Nou”, Hallandale [Florida], 1995; N. Crăcea, Dezvăluiri legionare, 5 vol., [în regie proprie], Bucureşti, 

1994-2001; Mina Dobzeu (botezătorul lui N. Steinhardt), Trei strigări împotriva lui Antihrist. Istoria adevărată a 

pustnicului de la Brădiceşti, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999; Nicolae Grebenea, Amintiri din întuneric, Ed. Agora, 

Iaşi, 1998 (ed. a II-a completată, Ed. Scara, Bucureşti, 2000); Părintele Marcu de la Sihăstria, Mărturisirea unui 

creştin, [Mănăstirea] Petru Vodă, 2007; Zosim Oancea, Datoria de a mărturisi. Închisorile unui preot ortodox, Ed. 

Harisma, Bucureşti, 1995 (reed.: Ed. Christiana, Bucureşti, 2004); N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-

Napoca, 1991 (numeroase reeditări ulterioare). 
81 Adrian Cherhat, Patriarhul Justinian Marina intre elogiu si denigrare, în ,,Revista de Atitudine şi Cultură,” din 31 
Octombrie 2006, pe pagina electronică  http://www.revistanoinu.com/Patriarhul-Justinian-Marina-intre-elogiu-si-
denigrare.html. 
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devenind, din simplu preot din Vâlcea, în 1944, mitropolit al Moldovei la sfârşitul 

anului 1947 şi patriarh al României în 1948, instalat la 6 iunie.82  

Perioada lui este cunoscută şi apreciată ca o perioadă de reformă, mai ales de 

către adepŃii lui. El a impus Bisericii ortodoxe o misiune mai mult socială, decât 

religioasă. A propus în 1949 reorganizarea învăŃământului teologic, a pus accentul 

pe alfabetizare, pe reforma sistemului monahal. A susŃinut calificarea călugărilor şi 

maicilor într-o meserie, încurajând mănăstirile să se implice în viaŃa cooperatistă 

pentru a se autosusŃine.  

A trecut sub tăcere persecutarea Bisericii romano-catolice şi chiar şi-a dat 

acordul pentru interzicerea Bisericii greco-catolice. A fost un personaj controversat 

şi ambiguu, care, deşi slăvit de unii, a fost detestat de alŃii. Cu toate acestea, el a 

reuşit datorită conformismului său să adapteze Biserica ortodoxă la revoluŃia 

socială, fiind considerat un erou de către clerul Bisericii ortodoxe.  

Acest conformism al Bisericii ortodoxe s-a putut observa şi la patriarhul 

Teoctist, care, într-o telegramă de felicitare trimisă preşedintelui Ceauşescu în 

ianuarie 1989, îi adresa mulŃumiri acestuia pentru ,,deplina libertate de practicare a 

credinŃei din Ńara noastră, indiferent de confesiune.”83   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 O. Ghibu, Chemare la judecata istoriei, Ed. Albatros, Bucureşti, 1992, p. 186. 
83 ,,Telegramă”, Biserica Ortodoxă Română, anul CVII, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1989, p. 4. 


