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CAPITOLUL 6: CONCLUZII 

 

 Dacă marxismul, ca ideologie, a visat la o epocă milenară, la un om nou, acest 

lucru nu s-a petrecut cu siguranŃă sub comunism. Atât de mult visată ,,epocă de 

aur” pe care o proclama Ceauşescu în ultimii săi ani de viaŃă nu a fost decât o 

perioadă de durere şi chin, o adevărată pată neagră pe istoria naŃiunii noastre. 

Ideologia lui Stalin a avut ca bază ideea machiavelică că omul este rău în sine, iar 

pentru a-l stăpâni trebuie să fii mai rău decât el. El considera că după o perioadă de 

constrângere oamenii se vor obişnui cu noua orânduire impusă şi se vor simŃi liberi. 

Aceste idei utopice preluate şi în România s-au dovedit a fi nu numai nerealiste, ci 

chiar draconice. A rezultat o nouă societate inumană – comunismul, ale cărui 

instrumente – Securitatea – au fost distructive prin însăşi definiŃia şi scopul lor: 

distrugerea libertăŃii, distrugerea gândirii, distrugerea Bisericii, distrugerea omului 

la toate nivelele: intelectual, emoŃional, spiritual şi relaŃional. 

 

Închisoarea, tortura, pedeapsa capitală, răpirile, hărŃuirea, batjocorirea, 

dezumnizarea – sunt doar cateva dintre metodele experimentului anticrestin prin 

care sute si mii de martiri ai lui Hristos si-au sacrificat viata in perioada comunista.  

Va mai trece multă vreme până vom întelege cât de malefică a fost influenŃa 

comunismului asupra Bisericii şi natiunii romane. S-a intârziat mult în acest efort şi 

poate că s-a întârziat în mod ireversibil, pentru că pe diferite căi a fost blocat 

procesul comunismului.  
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Bisericile au fost forŃate să se adapteze regimului comunist şi scopurilor sale. 

Cine s-a opus, a îndurat ororile instrumentelor de constrângere. Biserica ortodoxă a 

supravieŃuit cel mai bine poate şi datorită formaŃiei genetice de ,,biserică 

naŃională” născută din vremea lui Constantin cel Mare. Cu toate că i se pot găsi 

argumente solide ale conformismului său, totuşi, nu poate fi scuzabil în nici un fel 

actul său de distrugere a Bisericii greco-catolice şi încercarea de asimilare a 

acesteia. Şi nici mijloacele.  

 

La 17 ani după revoluŃia din decembrie 1989, încă rămân urme adânci ale 

acestor acte silite ale Bisericii ortodoxe. Încă se discută şi se dispută retrocedarea 

clădirilor, bunurilor şi terenurilor care au aparŃinut greco-catolicilor. SoluŃiile nu 

sunt simple. Puterea politică de după revoluŃie au apelat la o cale a negocierilor 

între cele două biserici, însă însuşi statul trebuie să redea înapoi proprietarului de 

drept averea pe care le-a conficat-o în anul 1948. 

 

Comunismul trebuie condamnat. El trebuia condamnat mai repede decât a 

făcut-o preşedintele Traian Băsescu în faŃa Parlamentului şi Guvernului din 

România şi în faŃa Europei.  

 

Aşa cum afirma chiar Vladimir Tismăneanu, condamnarea comunismului este  

,,o implinire a dorintei unei foarte largi parti a societatii romanesti”.
106

 El trebuia 

făcut nu atât pentru a condamna niste indivizi, cât pentru a condamna simbolic un 

regim profund inuman si anticreştin.  

 
                                                           
106 Ion Longhin Popescu, Vladimir Tismăneanu, în http://www.formula-as.ro.  
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Să privim bine în urmă pentru a învăŃa din lecŃiile istoriei. Asta ne va ajuta să 

discernem mai bine viaŃa şi valorile ei şi să nu mai repetăm greşelile trecutului. În 

faŃă ne stă viitorul. Să îl folosim pentru binecuvântarea naŃiunii, nu pentru blestem. 

Deciziile noastre vor afecta generaŃiile viitoare. Nu ne rămâne decât să fim 

responsabili şi să construim o societate bazată pe valorile unui creştinism autentic, 

în care valorile iudeo-creştine să constituie temelia moralităŃii civilizaŃiei 

româneşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


