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I. Secvențe documentare 

 

Secvența 1 

Neînțeleasa smerenie a părintelui Benedict Ghiuș 

 

În luna ianuarie 1944 erau organizate în sfârșit alegeri pentru ocuparea demnității de episcop în 

șase eparhii care de multă vreme erau vacante. Printre acestea se afla și eparhia de Hotin. Alegerile pentru 

această episcopie s-au desfășurat pe 13 ianuarie, sub președinția mitropolitului Tit Simedrea al Bucovinei. 

Alegerile au fost precedate, inevitabil, de discuții cu privire la componența colegiului electoral deoarece 

trecuse și în cazul adunărilor eparhiale ceva vreme de când nu fuseseră reînnoite (comuniștii se vor ocupa 

de acest lucru în 1946), astfel că existau suspiciuni cu privire la legalitatea adunării care trebuia să-l 

aleagă pe viitorul vlădică. 

În cele din urmă, alegerile au avut loc, votând 124 de electori. Rezultatul votului a fost următorul: 

61 de voturi pentru părintele Benedict Ghiuș și 40 de voturi pentru părintele Filaret Jocu. Deoarece 

majoritatea necesară alegerii episcopului era 63, alegerile au fost repetate. La al doilea tur de scrutin au 

votat 110 persoane, Benedict Ghiuș obținând 63 de voturi iar Filaret Jocu 40. Astfel, părintele Ghiuș a 

fost ales episcop al Hotinului. Cu acest prilej, mitropolitul Tit Simedrea a spus: „Eu ca înaintaș al Sfinției 

Tale în această eparhie îmi rezerv cuvântul de dragoste, pe care să ți-l spun ca ucenic al meu, în ziua când 

te-oi hirotoni și instala. Până atunci eu știu dacă vei fi confirmat, eparhia Hotinului va avea în Sfinția Ta 

unul dintre cei mai vrednici slujitori ai Bisericii noastre. 

Pășești acolo cu un prestigiu și cu o încredere care îți vor ușura foarte mult lucrarea. Eparhia 

Hotinului te prețuiește, te cunoaște, iar Sfinția ta o cunoști de asemenea.  

Astăzi îți lași îndeletnicirile evlavioase și cărturărești și pășești la o nouă chemare. Eu știu că toate aceste 

îndeletniciri vor rămâne în sufletul Sfinției Tale ca o duioasă amintire, că te vei despărți de ele cu mult 

regret.” 

La rândul său, părintele Benedict Ghiuș rostea un discurs care, fără îndoială, a părut criptic 

majorității auditoriului:„Se vede că este un demon care le face pe toate dea-n-doaselea. Pentru oamenii cei 

mai neiubitori de turburare se face cât mai multă neliniște… De Basarabia mă simt legat ca de locul meu 

de naștere. Dar niciodată nu m-am gândit că va trebui să-i dovedesc atașamentul sub forma de care-i 

vorba astăzi.  

În adevăr, cum mai poate cineva gândi cu sufletul nezguduit la cereasca onoare a episcopatului 

când, numai în fața rangului preoțesc cei mai mari sfinți din ortodoxie cădeau cu fața la pământ? Fuga de 

preoție a unui Ioan Hrisostom, a unui Grigore de Nazians, cu toate că-și dădeau bine seama că Domnul și 

preoția și episcopatul pentru oameni le-au rânduit, că există o anumită scară de înțelegere a acestor lucruri 

unde astfel de destăinuiri încetează de a mai fi simple declarații de circumstanță false și serbede. 

Aflu totuși în cuget că n-am umblat după această înspăimântătoare cinstire și că personal n-am 

făcut absolut nici un demers ca să o caut, iar dacă totuși ați binevoit să mi-o încredințați, ei bine, o 

primesc, în credință, în frică și supunere, ca din însăși mâna lui Dumnezeu, făgăduindu-mă cu gând curat 



și legământ să nu mă cruț și să-i servesc pe cât mă va lumina Dumnezeu, cu toate puterile, orice s-ar 

întâmpla. 

Sfințit și Onorat Colegiu, 

Desigur, orizontul zilei de mâine e departe de a fi cu totul limpede. Nu-mi cere nimeni să nu-mi 

dau seama că trăim într-o lume de îngrijorare și nesiguranță. Și dacă onoarea de a păstori a însemnat 

întotdeauna jertfă și răspundere, nu pot iară să nu înțeleg că a păstori în văzduhul de azi în ținuturile 

Hotinului e negreșit nu este un pat de roze… oricare ar fi îngrijorările timpului de față și amenințările 

viitorului, un lucru rămâne de nesdruncinat: porunca de a ne face datoria acolo unde ne aflăm așa cum și-l 

fac pe câmpul de război zmeii țării, frații noștri, ostașii. Iată de ce cred nestrămutat în integritatea 

neștirbită a drepturilor neamului. Cauza ni-i pusă la loc sigur: în mâinile bunului și dreptului Dumnezeu, 

ocrotitorul nostru de veacuri. 

Onorată asistență, 

Mă simt dator să mai adaug un singur cuvânt: 

Am promis un cuvânt domnului Prim Ministru și anume că nu voi candida la Bălți. Rațiuni 

majore de stat se vede că impun aceasta. Am spus-o înaintea delegaților eparhiei, pentru că românul zice 

că pe unde își iese vorba îți iese și sufletul. Sub rezerva așadar a ceea ce urmează să se întâmple eu am 

ținut să aduc la cunoștința domniilor voastre acest lucru. ”1 

Avea de ce părintele să fie rezervat, deoarece alegerea sa nu a fost confirmată de guvern. 

Motivul? Fusese întrebat de primul ministru Mihai Antonescu și de patriarhul Nicodim dacă își dorește să 

candideze la eparhia Hotinului și dacă este dispus să se jertfească în cazul în care teritoriul Basarabiei va 

fi din nou ocupat. Benedict Ghiuș a răspuns că nu-și dorește să fie episcop, fapt înțeles ca o renunțare 

deplină. Din acest motiv, lumea a fost consternată să-l vadă pe Ghiuș ales vlădică și pe acesta acceptând 

înalta funcție. Gândind călugărește, Ghiuș răspunsese, în spiritul Sfinților Părinți invocați în discursul de 

acceptare, că el nu-și dorește funcția și a explicat ulterior că nu a făcut nici un fel de campanie pro domo. 

Însă, dacă alegerea s-a petrecut, el  nu putea să se derobeze de răspundere și era gata să-și ia crucea.  

Pentru Mihai Antonescu, toată această argumentație a părut o joacă neserioasă, într-un moment 

considerat extrem de dificil pentru țară, în care toată lumea trebuia să-și asume clar răspunderea. Din 

acest motiv a respins categoric candidatura „nehotărâtului” monah și, într-un discurs lung și destul de 

incoerent și contradictoriu, a răspuns mitropolitului Nicolae Bălan care, în calitate de președinte al 

comisiei canonico-juridice, i se păruse ciudată interogarea prealabilă a candidaților  la scaunele 

episcopale. Cităm din Mihai Antonescu: „Ne întrunisem în mai multe sfaturi cu IPSS Patriarhul și cu Prea 

Sfințiții Mitropoliți. Le spusesem tuturor și fiecăruia în parte că nu mă conduce nici un alt simțământ, în 

prezența guvernului la aceste alegeri, decât dorința curată și sfințită – pe are cu demnitatea de român și de 

creștin n-o pun în discuția nimănui și nu aștept de la nimeni nici să mi-o cântărească nici să mi-o judece, 

fiindcă eu sunt aici ca să sprijin biserica – dorința ca să se așeze în fruntea episcopiilor cei mai vrednici 

dintre acei care pot să păstorească aceste răspunderi creștinești.  

Tot eu sunt cel care, gândindu-mă la răspunderile grele ale completării unor locuri în ceasuri de 

restriște am pus – cu asprime mai mare chiar decât alții – întrebarea dacă completarea locurilor în 

pământurile spre care se apropie fronturile este oportună azi, dacă acel care își iau  răspunderea lor, nu 

primesc în același timp și sarcina de a făgădui că vor rămâne legați de credincioșii lor, orice încercări ar 

veni asupra pământului nostru… 

                                                           
1 ANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 15/1944, f. 60.  



 În ce privește fondul problemei, cred că putea Comisia canonico-juridică să înțeleagă că șeful 

Bisericii naționale, că Primul Ministru al Țării, în ceasuri de război, ca și Ministrul Culturii Naționale (Ion 

Petrovici), care duce în spatele lui un trecut de dascăl ce a slujit învățământul – ca doi profesori care au 

trăit o viață întreagă cu credință în misiunea lor națională, cu sfințenia spiritului moral de educație, cu 

demnitatea și onoarea de a alege pe oameni după merite și nu după bunul plac, după vanități goale și 

vicisitudini omenești trecătoare, ci după legile sfințite ale dreptății și ale onoarei – că asemenea oameni nu 

pot să se coboare la nivelul de ingerință politică și că în prezidarea morală a unei asemenea alegeri, ca 

acesteia episcopale, să lase nu știu ce slăbiciuni să le copleșească și spiritul de dreptate și demnitatea de 

respect a legii și de respect față de ei înșiși pentru a silui nu știu ce grăbită voință de parvenire a unui 

prelat care n-are conștiință (Benedict Ghiuș, n.n.) și nu știu ce slăbiciune a unui corp electoral care a fost 

lăsat tocmai în această libertate de a alege ce vrea și prin nici un mijloc n-a fost condus ca să hotărască 

după voința Guvernului sau altfel pentru simplul motiv că legile îndrituiesc guvernul, prin Conducătorul 

Statului, să nu mai înainteze dosarele - fără nicio motivare – atunci când ar socoti că interesele țării sau 

ale guvernului ori politica de stat, cer ca acela are a fost chiar și în unanimitate ales, să nu fie investit în 

calitatea sa de episcop… 

În seara când, după un sfat comun, ne-am hotărât să cerem candidaților pentru aceste locuri, ca să 

păstorească acolo oriunde ar fi vicisitudinile…eu n-am închis ochii toată noaptea, fiindcă nu voiam să cer 

unor oameni mai mult decât drepturile mele de om și de creștin pot să ceară. A fost o problemă de 

conștiință pentru mine, dacă am dreptul să cer cuiva ceea ce Dumnezeu nu ne spune că avem dreptul să 

cerem de la oameni. Trebuie să le cerem viața și iubirea, dar să nu le poruncim moartea; trebuie să le 

cerem împlinirea misiunii dar să nu le pretindem martiriul, fiindcă martiriul nu se cere niciodată, ci se dă. 

Venind dimineața, am găsit pe IPSS Patriarhul și pe dl. ministru Petrovici și ne-am întrebat ce 

trebuie să facem… Și atunci ne-am spus: Singura datorie este să sfătuim pe fiecare să facă ce va crede și 

ce-i va porunci conștiința, atrăgându-i atenția că, alături de răspunderile bisericești, sunt și răspunderi 

naționale. Și ne-am spus să mai întrebăm pe candidați dacă primesc sau nu legământul aspru pe care-l 

cerem, pentru ca conștiința noastră să fie liniștită, că nu sprijinim cu încrederea și votul nostru pe acei 

care n-au destulă putere în ei, fără ca să fi încercat să cerem asta de la alții, din afară de ei.”2 

Ca să rezumăm, în cazul eparhiei Hotinului, arhimandritul Filaret Jocu își asumase că va rămâne 

în Basarabia, chiar dacă această va fi ocupată și rămăsese stabilit ca el să candideze la demnitatea 

episcopală. Ulterior, un grup de persoane, în frunte cu Nichifor Crainic, a adus în discuție candidatura lui 

Benedict Ghiuș. Întrebat asupra intențiilor sale, acesta a dat răspunsul care, în final, a condus la anularea 

alegerii sale ca episcop. 

În următoarele luni, Ion Antonescu a urmărit cu atenție comportamentul episcopilor și a preoților 

în contextul apropierii frontului de teritoriul românesc, cerând imperativ acestora să rămână alături de 

credincioși. Evenimentele de la 23 august 1944 schimbau cu totul datele problemei. 

 

Secvența 2 

Petru Groza – premierul „dialectic” 

 

În cadrul istoriei comunismului românesc, Petru Groza este, fără îndoială, o figură aparte. Nu 

vom insista asupra biografiei sale spectaculoase, deoarece ea este în prezent bine cunoscută3. Pentru 

                                                           
2 Ibidem, f .79-86. 
3 Petru Groza, Adio lumii vechi! Memorii, Bucureşti, 2003. Cea mai importantă lucrare dedicată liderului Frontului 

Plugarilor aparţine lui Dorin-Liviu Bîtfoi, Petru Groza, ultimul burghez. O biografie, Bucureşti, 2004. 



discuția noastră, singura chestiune care ne interesează  legat de persoana sa este atitudinea sa extrem de 

„bizară” pentru un prim ministru din lagărul comunist, aceea de a gira o bună bucată de vreme un regim 

totalitar și ateu și, în același timp, de a fi mai mereu prezent la ceremoniile religioase. Mai mult, când a 

murit a fost condus pe ultimul drum de un sobor impresionant de slujitori aparținând mai multor 

confesiuni religioase. 

 Această „contradicție” a fost semnalată de adversarii politici încă din momentul în care Petru 

Groza și „Frontul Plugarilor” s-au apropiat de Partidul Comunist. Întrebat cum poate un fiu de preot să 

stea alături de niște atei, Groza și-a descris propriul comportament în termeni „dialectici”. Acest lucru a 

făcut ca un ziarist de la „Dreptatea”, oficiosul Partidului Național Țărănesc, să scrie un articol intitulat 

Cucernicii dialecticieni, în care semnala contradicția existentă în atitudinea lui Groza prin cultivarea 

deopotrivă a dialecticii (autorul înțelegea prin această noțiune concepția marxist-leninistă atee) și a 

învățăturii Bisericii4. Răspunsul lui Petru Groza va fi dat prin intermediul gazetei „Lumina creștină” în 

august 1946: „Noua concepție de viață este concepția dialectică…Dialectica se caracterizează prin cel mai 

sever și obiectiv realism…Între realitățile mari ale vieții se numără și credința religioasă, care se prezintă, 

în chip organic, în cultele religioase, în societăți religioase și, mai precis și mai deplin în Biserică. 

Dialectica nu e potrivnică bisericii. Operând numai cu realitățile vieții, dialectica trebuie să țină seama de 

această mare și importantă realizare a vieții, care este biserica…Biserica nu se poate pune de-a curmezișul 

cursului dialectic evolutiv al vieții. Ea nu poate fi statică, iar dacă este, nu poate rămâne astfel. Eu…sunt 

un dialectician convins…Concepția asupra dialecticii eu o îmbin și o las străbătută de credință. Căci eu 

sunt și rămân un fiu credincios al Bisericii strămoșești, pe care o vreau la înălțimea vremurilor de acum. 

În unele convorbiri cu prietenii mei, dialecticieni și ei, mi-am afirmat mereu această convingere și le-am 

demonstrat mereu ortodoxia ei dialectică”5.  

E foarte greu să-ți dai seama cât este sinceritate și cât este invenție justificativă în aceste cuvinte. 

Totuși din parcurgerea biografiei sale, înclinăm să credem că a fost totuși vorba de o atitudine de 

principiu a lui Groza, care nu a văzut nici o contradicție între faptul de a  patrona, pe de-o parte, un 

guvern „democrat popular” și prezența cu sinceritate de credincios în biserică. El se va dovedi „fața 

zâmbitoare a regimului de democrație populară”, cel care va încerca să intervină ca măsurile de „reformă” 

preconizate de putere în domeniul bisericesc să se facă cu minimum de pierderi și cât mai puțină 

violență6.  

Mulți dintre „tovarășii de drum” nu au privit cu ochi buni legătura pe care Groza o avea cu 

Biserica. De mai multe ori i s-a pus în vedere să iasă din adunările bisericești ale mitropoliei Ardealului și 

ale Patriarhiei, însă a refuzat de fiecare dată7. Unul dintre liderii comuniști cu care a Groza a avut dispute 

intense a fost Vasile Luca, căruia i-a reproșat „distrugerea bisericilor și crucilor”8. Dincolo de aceste 

dispute, el a fost totuși respectat de majoritatea „tovarășilor”, chiar și în anii când regimul comunist era 

foarte bine instalat la putere. Un semn al acestei prețuiri este și faptul că alți lideri comuniști se vor referi 

la Biserică în termenii descriși de Groza, descriind-o ca parte activă a realității sociale, care conlucrează 

cu celelalte forțe responsabile în vederea progresului. Mai mult, asemenea idei vor fi valorificate de 

                                                           
4 Dorin-Liviu Bîtfoi, op.cit., p. 365. 
5 Ibidem, p. 366. 
6 Vezi amintirile lui legate de discuţiile din cadrul Comitetului Central  privitoare la lichidarea a 6500 de intelectuali 

arestaţi, consideraţi „duşmani ai poporului” (M. Ştefan, „Nici Stalin nu va aproba acest masacru…”, în „Magazin 

istoric”, nr. 8 (293), august 1991, p. 55). 
7 Dorin Liviu Bîtfoi menţionează că şi Petre Constantinescu-Iaşi a încercat să-l convingă să facă acest gest. Dar 

Groza „a bătut cu pumnul în masă şi a arătat că este just” (Dorin Liviu Bîtfoi, op.cit., p. 413). 
8 Ibidem, p. 412. 



diverși reprezentanți ai Bisericii pentru a justifica păstrarea instituției ecleziastice pe mai departe în 

organismul social. 

Neobișnuitele afirmații ale lui Petru Groza au fost comentate, mai în glumă mai în serios, de 

prietenii săi ardeleni, Liviu Stan și Dumitru Stăniloae, știut fiind faptul că, în ciuda tuturor dificultăților, 

Petru Groza s-a dovedit, după 1945, un sprijinitor aprig al mitropolitului Nicolae Bălan și al ortodoxiei 

ardelene. Gestul „hermeneutic” al celor doi distinși teologi era unul de prietenie dar și unul pragmatic, 

deoarece se puteau folosi de cuvintele unui demnitar comunist pentru a îndreptăți rostul bisericii creștine 

în societate. 

Cel puțin părintele Stăniloae face, în stilul său obișnuit, un adevărat tur de forță, scoțând din 

„intuițiile” superficiale ale primului ministru profunzimi nebănuite: „Propriu-zis, nu știm la ce concepție 

dialectică se referă dl. dr. Petru Groza. Căci termenul «concepție dialectică» este foarte larg. El poate să 

desemneze, de pildă, evoluționismul lui Hegel în care factorul de bază este ideea, spiritul. Dar poate 

desemna și materialismul istoric, în care, la temelie, stă evoluția realității economico-materiale. S-ar mai 

putea închipui însă și alte accepțiuni, ca, de pildă, că atât spiritul, cât și materia sunt realități ireductibile, 

dar la fel de importante, care într-o sinteză unitară își desfășoară cuprinsul ieșit din reciproca condiționare 

pe cale dialectică. Nouă ni se pare că acesta ar fi sensul concepției dialectice a d-lui Petru Groza, așa cum 

rezultă din acordul pe care d-sa încearcă atât de lăudabil să-l găsească între această metodă și realitatea 

bisericii”. Petru Groza, spune mai departe Dumitru Stăniloae, „înțelege dialectica în sens foarte larg, ceea 

ce ne îndreptățește să credem că pentru d-sa este mai mult o metodă a evoluției, decât o concepție 

ontologică exclusivistă (materialistă sau idealistă). Trei lucruri caracterizează «concepția dialectică» a d-

lui Petru Groza: 1. realitatea de bază, realitatea principală, aceea pe care trebuie s-o servească toate 

celelalte, este viața. Tot ce promovează viața este bun, deci trebuie menținut. 2. În slujba ei stă procesul 

evolutiv-dialectic, care este totodată expresia ei. Prin viață n-are să se înțeleagă numai aceea din subiect, 

ci aceea care se manifestă în condițiunile generale, obiective ale societății, în fiecare moment din 

succesiunea temporală. Deci, procesul dialectic nu este ultima realitate, moara care există în sine și 

macină chiar și gol, ci le este supus vieții. 3. Realitatea mai mare a vieții are mai multe înfățișări 

fundamentale: una din ele este religia, alta națiunea. Procesul dialectic îmbrățișează tot ce este viață 

adevărată (fără nici o tendință exclusivă), nu pentru a omorî vreunul din aspectele ei fundamentale,ci 

pentru a le sluji, pentru a le ajuta să se arate în alte forme, implicate în ființa lor și condiționate de 

ansamblul evolutiv. Dar toate aceste trei elemente din concepția domnului P. Groza pot fi acceptate deplin 

de concepția creștină: 1. Viața este realitatea pe care o servește și creștinismul. Iisus a venit ca «lumea 

viață să aibă». Desigur, dacă viața se ia în amploarea ei deplină, biologic-spirituală, individual-

socială,cultural-economică. Dar așa concepe dl. P. Groza viața fără cimitire. 2. Atunci, evident că religia 

nu poate fi nesocotită, căci ea e latura principală a vieții și promovează viața, mai ales cea spiritual-

culturală. 3. Însă nici procesul evolutiv nu e ceva ce n-ar putea proba creștinismul. Dacă el este expresia 

vieții, stă în sprijinul vieții și, deci, nu urmărește niciodată să ajungă la eliminarea unor aspecte 

fundamentale, ca religia, din cuprinsul vieții, atunci el este în spiritul credinței creștine. Căci Iisus n-a 

venit numai «ca lumea viață să aibă», ci mai multă să aibă. Nimic nu condamnă mai mult creștinismul 

decât lâncezeala, oprirea omului și a societății umane la un anumit punct de viață și continua ascensiune 

spre perfecțiune. Fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru din ceruri este, înseamnă: «Deveniți 

desăvârșiți!». Dar, până la desăvârșire este o cale infinită. …Privind lucrurile în adâncime, se poate găsi o 



platformă de perfectă colaborare între biserică și «concepția dialectică», dacă ea e înțeleasă în sens larg, 

ca concepție evolutivă a vieții privită în toată amploarea ei”9. 

După cum se poate observa, pe baza puținelor idei ale lui Groza, părintele Stăniloae realizează o 

îndreptățire a valorii perene a creștinismului, a permanentei sale aspirații către mai bine, un mai bine 

spiritual, care însă nu exclude și un mai bine material (viața în realitatea ei spirituală și materială). Ceea 

ce ar putea surprinde este prezența națiunii ca realitate sensibilă a vieții, ea constituind matricea în 

interiorul căreia are loc dialectica „mai binelui” spiritual și material. Este unul din ultimele texte ale 

părintelui Stăniloae de dinainte de anii ’60 când mai vorbește despre națiune, noțiunea devenind tot mai 

prohibită în anii „obsedantului deceniu”. După cum se poate vedea, nu se face nici o mențiune despre 

tendințele comuniste ale lui Groza, nu se spune nimic despre ce înseamnă binele material și ce ar face 

biserica dacă ea și societatea ar fi agresată  de un rău. Este vorba strict de o afirmare pozitivă a valorilor 

creștine de care societatea trebuie să țină seama, constituindu-se într-un gen de apologetică care pierde 

dimensiunea combativă. Se poate intui doar că părintele Stăniloae are în vedere permanenta iconomie a 

societății umane, la care trebuie să se adapteze și biserica, dar fără a uita niciodată comandamentul divin, 

însă ruperea discursului său dă naștere unui echivoc care poate fi umplut în diferite sensuri. 

 

Secvența 3  

Ministrul Cultelor, Stanciu Stoian, despre libertatea religioasă în România democrat-

populară 

 

În luna noiembrie 1946 Gh. Gheorghiu-Dej afirma: „Atitudinea față de Biserică pornește de la 

realitatea că ea reprezintă în viața poporului o forță spirituală care trebuie ajutată să-și împlinească 

rosturile-i înalte […] Aș spune un neadevăr afirmând că Partidul Comunist a renunțat la concepția lui 

materialistă asupra vieții. Aceasta nu ne împiedică însă de a ne inspira din realitățile concrete, de a ține 

seama de ele și în domeniul vieții morale”10. Gândul liderului comunist a fost dezvoltat într-o lucrare 

intitulată „Cultele religioase în Republica Populară Română”, publicată în 1949, care a fost întocmită de 

ministrul Cultelor, Stanciu Stoian. 

Lucrarea citată aducea lămuriri asupra unei probleme spinoase: cum se poate armoniza ideea de 

libertate religioasă cu celebra spusă a lui Marx că religia este opiumul popoarelor? Găselnița este genială, 

făcându-se distincția între o religie a poporului simplu și una a claselor conducătoare, exploatatoare: 

„Pentru popor religia nu a fost niciodată instrument de speculă sau oprimare. Pentru popor, religia a fost 

întotdeauna mijloc de pace, mijloc de împăcare a omului cu viața și cu semenii săi. Religia ca un 

instrument de diversiuni și vrajbă între oameni, a fost o invenție a claselor exploatatoare. Popoarele, în 

genere, sunt tolerante și respectuoase între ele”11. 

Regimul burghezo-moșieresc din România nu a făcut excepție, afirma ministrul. Acesta s-a 

folosit de culte în interese politice egoiste, menținând o stare de lucruri anormală. Regimul comunist, un 

regim democratic autentic, a înțeles să redea adevăratul scop religiei, cel înțeles de popor. Prin urmare 

măsurile legislative și administrative luate pe tărâm religios în perioada 1944-1948 aveau drept scop 

acordarea unei libertăți și egalități reale pentru toate cultele din România12. Cei care se opuneau unor 

asemenea măsuri erau oameni învechiți, legați de fostele clase exploatatoare burgheze, care au beneficiat 

                                                           
9 Dumitru Stăniloae, Concepţia dialectică a d-lui dr. Petru Groza, în „Telegraful român”, nr. 7, 1945. 
10 Cultele religioase în Republica Populară Română, 1949, p. 49-50. 
11 Ibidem, p. 50.  
12 Ibidem, p. 7-42.  



de un statut privilegiat. Era citat cazul ierarhiei catolice, care a protestat în cazul anulării concordatului și 

a desființării Bisericii Greco-Catolice. De fapt, explica Stanciu Stoian, Concordatul a fost denunțat pentru 

a fi realizată o reală egalitate între culte iar în cazul Bisericii Greco-Catolice reunificarea s-a realizat pur 

și simplu prin libera voință a credincioșilor, care abia acum au putut să-și exprime dorințele până atunci 

reprimate13. Alte măsuri, cum ar fi legea învățământului, privite de unii ca limitatoare a libertății de 

manifestare a cultelor, erau justificate ca fiind măsuri normale pentru un stat laic, care se angaja totuși să 

sprijine material cultele religioase pentru împlinirea adevăratei lor meniri14. 

Pentru a face religia mai eficientă propagandistic, regimul burghezo-moșieresc a promovat 

dimensiunea mistic-obscurantistă a acesteia15. Aceste măsuri erau luate pentru a deturna atenția oamenilor 

de la marile probleme ale societății. Era prin urmare datoria statului democrat-popular și a bisericilor să 

facă o educație intensă pentru a înlătura o asemenea stare de fapt iar cei care ar promova din diverse 

interese egoiste asemenea atitudini ar fi urmat să fie pedepsiți. 

Însă, doar prin trasarea unui cadru nou, democratic, pentru cultele din România, pericolul în 

chestiunea religioasă nu era înlăturat. Cel mai rău lucru era utilizarea religiei ca o mască pentru a 

promova diverse obiective politice, antidemocratice, de către elemente dușmănoase ale vechiului regim: 

„Este foarte probabil, spune Stanciu Stoian, ca și la noi, acum în sânul unora dintre culte să-și caute 

refugiul mulți dintre acei pe care regimul de democrație populară I-a scos din pozițiile politice, economice 

și culturale pe care l-au ocupat. Izgoniți din infrastructură, ei își vor căuta un refugiu și salvarea în această 

formă de suprastructură - și aceasta pentru că aici și-ar afla liniștea sufletească, ci și pentru motive mai 

prozaice, lucrative. La acest lucru trebuie să fie atente cultele însăși, fiind în interesul lor să nu devină 

cuib de tendințe subversive. Tendințele reacționare ale unor astfel de elemente nu vor întârzia să se 

manifeste în mijlocul lor”16. Atrăgând atenția conducătorilor bisericești să fie vigilenți la manifestările 

dușmănoase din cadrul cultelor respective, Stanciu Stoian ținea să amintească art. 33 din Legea Cultelor 

care prevedea: „Contravenirea la legile care privesc ordinea democratică a RPR poate atrage, în total sau 

în parte, retragerea subvențiilor acordate de stat. Deservenții cultelor, care au atitudini antidemocratice, 

vor putea fi scoși din buget”17. Articolul, având conotații amenințătoare, necesita explicații cuprinzătoare: 

„În marea majoritate a țărilor moderne din lume Biserica este despărțită de stat. În RPR, cultele cu un 

număr mai mare de credincioși figurează în bugetul statului. Este o atenție pe care statul înțelege să o aibă 

față de obștea credincioșilor acestor culte, care sunt și contribuabili, dar ar fi nedrept și ar însemna o 

jignire adusă însăși acestor contribuabili, dacă cei care manifestă atitudini împotriva poporului și a 

                                                           
13 Ibidem, p. 22-31. 
14 Ibidem, p. 37-39. 
15 Ibidem, p. 15 : „Ceea ce este încă de remarcat în perioada aceasta de ascensiune a spiritului intolerant, de la 1923 

până în 1944, este, cum era şi de aşteptat, şi de o recrudescenţă a misticismului şi bigotismului obscurantist, 

manifestate prin credinţe în tot felul de semne şi arătări de care merge vorba că s-ar fi învrednicit unii indivizi atinşi 

de duhul Providenţei […] În loc ca în astfel de manifestări să se vadă, cum ar fi fost firesc, o problemă de patologie 

socială - semn al dezorientării şi disperării claselor oprimate - burghezia şi scriitorii crescuţi şi plătiţi pe măsura 

intereselor ei, au filosofat şi au făcut teologie obscurantistă, pentru uzul altora. Prin aceasta, desigur, s-a urmărit 

consolidarea ideologică a poziţiilor reacţionare, antrenându-se spre misticism şi fideism ieftin şi alambicat, o 

intelectualitate tot aşa de dezorientată […] O cultură şi o gândire în descompunere, cum sunt gândirea şi cultura 

burgheză, nu s-au sfiit să grămădească în jurul bisericilor gunoiul misticismului celui mai obscurantist, pentru a 

putea cultiva pe el tot soiul de ciuperci otrăvitoare de suflet. Între acestea, cele mai cu grijă cultivate au fost două: 

cuzismul şi legionarismul”. 
16 Ibidem, p. 47. 
17 Ibidem, p. 35. 



statului său de democrație populară, ar fi susținuți în această acțiune de către stat”18. Prin urmare, statul 

înțelegea să ia anumite măsuri în cadrul legislației sale pentru a preveni pe viitor anumite manifestații 

ostile deghizate sub haina religiei. După cum se poate observa, măsura luată se adresa atât persoanelor 

individuale cât și unor culte întregi, în condițiile în care acestea erau înfiltrate și înghițite de către dușmani 

regimului democrat-popular, care deturnau prin diferite mijloace scopul respectivului cult, acela de a sluji 

interesele poporului. Dar nici acest lucru nu era văzut ca represiune religioasă. 

Dacă până aici erau chestiuni strâns legate de atitudini politice ostile, ce puteau fi justificate mai 

ușor, mult mai dificil este când vine vorba de dogme. Este dogma unui cult un pericol potențial pentru 

stat? Răspunsul lui Stanciu Stoian este afirmativ. Fiecare dogmă poartă în miezul ei germenii unei 

atitudini necorespunzătoare față de popor și de stat fapt care trebuie privit cu atenție de către conducătorii 

bisericilor și justifică o supraveghere constantă din partea organelor în drept ale statului. În continuare se 

arată ce este deficitar la catolici, protestanți, mahomedani sau la alte culte19.  Evident că în aceste condiții 

statul avea toate motivele să intervină. 

Acestea erau cauzele pentru care statul comunist în mod oficial se putea amesteca în viața 

diferitelor culte. Teoretic, atât timp cât cultul respectiv își respecta obligațiile și nu existau persoane care 

să desfășoare activitate ostilă, statul nu avea nimic de-a face cu el. Ori lucrurile nu au stat așa. Statul 

comunist a împiedicat prin diferite mijloace și acele manifestări care, conform standardelor regimului, 

erau corecte și dezirabile, dar niciodată nu a făcut în mod deschis acest lucru ci a căutat să încadreze 

măsurile luate în grila prezentată mai sus.  

În luările de poziție ale liderilor comuniști, Biserica Ortodoxă nu era trecută la capitolul „carențe 

de doctrină” ci, dimpotrivă, ea era lăudată că a înțeles că trebuie să fie o biserică a poporului care să-i 

înțeleagă aspirațiile și să ajute prin toate mijloacele la fericirea acestuia, vorbindu-se despre o adevărată 

colaborare între Biserica Ortodoxă și stat în această privință.  

 

Secvența 4 

Patriarhul Justinian – fragment de discurs 

 

,,Așadar, Biserica și Statul – raporturile dintre o instituție divină, întemeiată pe pământ în scopul 

mântuirii sufletești a oamenilor și o instituție umană, al cărei scop primordial este acela de a asigura 

oamenilor condiții prielnice de existență prosperă. E posibilă o colaborare între aceste două instituții? 

Biserica Ortodoxă a răspuns afirmativ la această întrebare, chiar dacă statul este orientat exclusiv după 

criteriile unei ideologii materialiste.  

Trăim de aproape 12 ani într-un stat democrat popular, laic și materialist. În sistemul de gândire 

care călăuzește viața culturală și economică a acestui stat, nu-și poate afla loc nici una din ideile care 

alcătuiesc sistemul de credință și de convingeri adânci a oricărei religii, cu atât mai mult a unei religii 

ortodoxe. Și totuși, în țara noastră credința religioasă este o realitate, iar Biserica Ortodoxă este o 

instituție perfect organizată, în spiritul autentic al Evangheliei și al tradițiilor sale canonice și liturgice. 

Statul democrat popular a adoptat o poziție total neutră față de ideea religioasă și Bisericile sau cultele 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Ibidem, p. 44: „În ce priveşte cultul catolic, el are, trebuie să recunoaştem, o situaţie deosebită. Aceasta se 

datoreşte atât modului lui de organizare, cât şi mai ales atitudinii pe care conducerea supremă, conducerea de 

dincolo de graniţă, în primul rând, a acestui cult a adoptat-o faţă de problemele sociale contemporane”. „La 

neoprotestantism, în marea majoritate a cazurilor, găsim această concepţie pesimistă, după care omul nu-şi poate 

afla un rost demn în această lume, cu temeiurile ei economice şi sociale […] Ei critică, pe bună dreptate, societatea 

burgheză contemporană, dar sunt de regulă sceptici în ceea ce priveşte schimbarea ei structurală.” 



religioase organizate înlăuntrul său. El este călăuzit în această privință de ideea suverană a unui 

neamestec în treburile de  ordin religios, garantând fiecărui cetățean dreptul de a se organiza potrivit 

doctrinei și tradițiilor sale sfinte. 

Poziția aceasta nu este numai teoretică. Între teoria și practica statului democrat popular în 

problema religioasă există o perfectă corespondență: fiecare cetățean al patriei noastre este liber să creadă 

ceea ce conștiința lui îi spune că este adevărat din punct de vedere religios, iar lăcașurile de închinăciune 

ale tuturor cultelor își au porțile larg deschise în fiecare zi, în așteptarea credincioșilor lor. Constatările 

acestea sunt la îndemâna oricui, iar cei ce vor să cunoască faptele nu numai la suprafața lor, vor putea afla 

că statul român acordă anual însemnate contribuții materiale pentru menținerea cultelor religioase, 

plătește salarii personalului bisericesc și corpului didactic din școlile teologice, acordă burse de studiu, 

restaurează monumente istorice. 

Biserica Ortodoxă nu poate să nu colaboreze cu un stat a cărui poziție teoretică și practică în 

problema religioasă este aceea pe care am încercat s-o schițez în aceste puține cuvinte. Este un adevăr de 

necontestat istoricește, că Biserica Ortodoxă Română s-a identificat cu toate dreptele năzuințe ale 

poporului nostru de-a lungul veacurilor – atât ierarhia supremă a acestei biserici, cât și preoțimea ei de 

rând, militând alături de cei mai buni și mai avântați fii ai poporului pentru făurirea unor condiții de viață 

care să asigure bunăstarea și fericirea pentru toți. Biserica nu se poate abate din drumul acesta nici astăzi. 

Și dacă, în trecut, ea a fost ,,Maică a Neamului”, cum a numit-o marele Eminescu, prezidând închegarea 

noastră ca creștini, contribuind la făurirea limbii literare române prin tipărituri și copiei de manuscrise, 

întreținând vie ideea unității de neam[…] astăzi Biserica Ortodoxă Română se face ecoul celor mai curate 

aspirații ale sufletului popular, predicând pacea și bunăvoirea  între oameni, respectul omului în sine și 

dreptul lui la viață, așezarea lui pe temeliile dreptății sociale într-un cuvânt  tot ceea ce înseamnă 

frumusețe morală și face viața vrednică de trăit”. 

Ideea sprijinirii statului nu este justificată de patriarh numai prin faptul că acesta avea o atitudine 

favorabilă față de Biserică, ci își are fundamente mai profunde, ce țin de tradiție: ,,Biserica Ortodoxă 

Română trăiește în stat și recunoaște autoritatea acestuia; Biserica noastră este prezentă și activă în stat, 

nu numai pentru că membrii Bisericii sunt și membri statului, ci și pentru faptul că între membrii Bisericii 

și cetățenii statului s-a stabilit o legătură firească în interesul comun al amândurora, al statului și al 

Bisericii. Patria este un întreg social indivizibil, înlăuntrul căruia Biserica și statul coexistă, fără să se 

contopească, și colaborează liber, fără a fi concurente inițiativelor și acțiunilor care intră în competența și 

dreptul fiecăruia. Biserica Ortodoxă Română știe și apreciază că statul nostru socialist se preocupă în 

gradul cel mai înalt de ridicare a nivelului de viață al cetățenilor, de bunăstarea și propășirea țării în toate 

privințele”20. ,,Faptul acesta (colaborarea) corespunde întru totul tradițiilor străvechi ale creștinismului 

răsăritean, care cer ca Biserica locală să fie organizată pe bază națională și ca ea să conlucreze întru 

slujirea binelui obștesc cu statul pe teritoriul căruia își desfășoară lucrarea de mântuire a credincioșilor 

proprii”21. 

 

Secvența 5 

Cine ești dumneata, părinte patriarh Justinian? 

 

„După demiterea sa de la Centrul de Îndrumare Teologic, profesorul Grigore Cristescu a făcut 

următorul portret al Patriarhului, pe care l-a răspândit printre clerici: 

                                                           
20 Ibidem, vol. 10, p. 77. 
21 Ibidem, p. 49. 



Patriarhul Justinian este un om mediocru, de sută. Inteligență de tipul celui ce se întâlnește prin 

bâlciuri și oboare de vite. Explicabilă prin ereditate. Tatăl său a fost geambaș (folosește des formula față 

de intimi: „lasă-mă, să pun eu numai picioarele-n scări, că-i călăresc eu, de le iasă untul”. Se referă la 

oamenii regimului, are l-au ajutat să ajungă ce a ajuns. 

Seminarul și facultatea le-a făcut parazitând câțiva colegi de elită, între care Gheorghe 

Racoveanu, fost redactor al Cuvântului, comandant legionar, cu care a păstrat legături intime până la 

dispariția acestuia din țară, după rebeliunea din 1941. Teza de licență i-a fost lucrată de Gheorghe 

Racoveanu și trecută la prietenul acestuia – preotul prof. Nae Popescu, cu media 7.50. Ca student, în cei 

patru ani de cursuri a obținut abia 2-3 ori nota 7. De aici eterna lui recunoștință față de prof. Teodor 

Popescu, unul din cei doi apreciatori cu indulgență. 

Vulgar, ingrat în vorbă și atitudine, necrescut, bădăran, nu a avut și nu are nicio preocupare de 

ordin intelectual. Nu a citit și  nu citește nimic, nici nu poate urmări o idee. Ceea ce semnează e scris de 

alții. Agramat absolut. 

Ajunge din învățător, preot de țară și apoi de oraș. A luat ceva avere de la soție. Soția superioară 

ca inteligență, l-a ajutat mult în ascensiunea lui, dar murind în urma unei mastoidite, drumul i-a rămas 

acum liber preotului pentru ascensiunea de mai târziu. 

Agent electoral notoriu, pe linia violenței, al Partidului Țărănesc, a cultivat asiduu pe șefii locali 

și mai ales pe Ion Mihalache, dr. Lupu, Iuliu Maniu, dar a păstrat în același timp raporturi foarte cordiale 

cu liberalii și argentoianiștii, mai târziu și cu legionarii, pe care ăi va frecventa.  

Oportunist și carierist de vocație, a reușit să-i înșele pe toți. Delator de profesie, fără scrupule, 

mitoman. Inventează situații, convorbiri, care nu s-au produs decât în imaginația lui bolnavă. Uneltește 

împotriva lui Nifon Criveanu, Irineu și Nicodim. Iese victorios. Nifon cade, Irineu moare, Nicodim la fel. 

A ajuns arhiereu, mitropolit al Moldovei și patriarh... 

Prudent, el își aranjează situația și pentru o eventuală schimbare de regim, de aceea întreține 

relații trainice cu „eminența cenușie” care este preotul Alexandru Nicoreanu, care are o lume a lui și din 

care Justinian își recrutează de preferință subalternii: preotul Nițișor Cazacu, secretar; preotul Alexandru 

Ionescu, consilier – Inspector General; preotul Gheorghe Iliescu Izvoarele. Preotul Ion Hunduc, finul 

preotului Partenie, cumnatul lui Gârboviceanu, i-a fost propus de dl. Anton Alexandrescu. Prin Grigore 

Cernăianu (finul lui Gh. Tătărescu), păstrează contact cu liberalii. Prin Gheorghe Alimănescu ține 

legătura cu resturile argentoieniste. Prin Gheorghe Racoveanu și preotul Anania Vartolomeu cu legionarii. 

Simulează însă atașamentul total față de oamenii regimului. Obediența față de mitropolitul 

Ardealului, Nicolae Bălan, este nesinceră. Nu poate suferi pe ardeleni, în frunte cu dl. dr. Petru Groza… 

Este ingrat față de toți cei care l-au ajutat. Lașează cu o lipsă de omenie nemaipomenită. Este 

răzbunător și urmărește până la distrugere pe adversar și mai ales pe cei ce-i cunosc caracterul și metodele  

de luptă. Face pe dictatorul. Amenință și sancționează din sadism. Îl intimidează însă ușor un adversar tot 

atât de lipsit de scrupule ca și el… Justinian mai are o slăbiciune mare față de dinastia preotului Gheorghe 

Vintilescu, fratele lui Petre Vintilescu, liberal, fost până mai ieri director al Sfântului Sinod, azi consilier 

patriarhal; preotul Virgil Godeanu, consilier patriarhal, ginerele lui Petre; preotul Ion Coman, profesor la 

Institutul Teologic, ginerele lui Petre și fin al lui Nichifor Crainic; preotul I. Popescu Fierbinți, ginerele 

lui Petre, în perspectivă de a lua o catedră la Institut, diacon I. Stoienescu, secretare general al Institutului 

Teologic, nepot al lui Petre. 

Preotul Petre Vintilescu – fost liberal-brătienist, azi PMR-ist, are multe afinități cu Justinian. 

Ambițios, mediocru, mincinos, dictatorial, materialist, Petre Vintilescu i-a salvat oarecum lui Justinian 



nulitatea teologică la Conferința de la Moscova. De aici gratitudinea de moment a lui Justinian față de 

fostul decan… 

Cultivă și pe profesorul Teodor Popescu, cel cu studiul De la Nero la Stalin și fostul comisar 

expert de la Vinița, pentru că nu este încadrat politicește și constituie pentru Justinian o rezervă pentru 

ziua de mâine.  

Cu ministrul Stanciu Stoian, face pe dublu, îi arată prietenie, dar îl înjură față de intimi. Ministrul, 

om de inteligență superioară și mai ales om cu mult tact, deși informat păstrează – din cuviință – raporturi 

corecte cu Justinian. 

În prezent, Justinian a numit la Institutul Biblic pe prof. dr. Nae Popescu, dascăl și duhovnic al 

ex-regelui Carol al II-lea și Mihai I, pe mitropolitul Tit Simedrea, țărănist, cel cu rugăciunile anti-

bolșevice, pe arhimandritul Benedict Ghiuș, cunoscut catolicizant, ales episcop de Bălți de Tit Simedrea 

și Nichifor Crainic. Pe Ghiuș l-a desemnat și pentru postul de vicar al Patriarhiei, alături de episcopul 

cruciadei antonesciene, Partenie Ciopron. Strâns de multe ori cu ușa, Justinian se justifica așa: „lasă-

mă,…, vreau să-i compromit”… 

Justinian, public face declarații solemne și patetice de devotament față de regim; în intimitate 

însă, critică aspru regimul și profesează amenințări: „Lasă-mă că le arăt eu lor” și mereu reminiscențele 

trecutului „pun eu șeaua pe ei”… 

Om organic incapabil de loialitate, Justinian, prin lipsa de simpatie de care se bucură în cler și 

popor, nu poate servi regimului. El se servește de regim. Trebuie deci să fie supravegheat de aproape și 

făcut pe cât cu putință inofensiv… 

Prietenii politici, cu care Justinian se laudă cu atât indiscreție și emfază față de toată lumea, ca să 

impresioneze și să intimideze (stil escroc) s-ar putea afla într-o zi în situația de a-i reduce mult creditul 

dacă nu chiar de a i-l retrage complet. Nici un om cinstit nu le-ar putea-o reproșa. 

Totuși, această eventuală operație trebuie făcută în timp și cu multă discreție, pentru ca reacțiunea 

internă și externă să nu jubileze și să considere paralizarea lui Justinian ca o victorie a ei, iar oamenii de 

bună credință care îl demască să fie suspectați pe nedrept de pactizare și complicitate cu ea. Pentru că 

acesta este adevărul: Justinian nu este atacat atât de reacționari și de uneltele lor din cler, cât de prietenii 

sinceri ai regimului, regim cu care Justinian trișează fără scrupule, făcând pe diplomatul.”22 

 

II. Direcții istoriografice și abordări metodologice în cercetarea istoriei BOR sub 

comunism 

 

„Secvențele” invocate mai sus reprezintă, în stare brută, documente care conțin o poveste ce 

așteaptă să fie spusă, o poveste  parte a istoriei mai largi a evoluției Bisericii Ortodoxe Române în veacul 

al XX-lea. Evident, lista „secvențelor” putea continua în chip nedefinit, iar cazurile aduse în discuție 

puteau fi altele. Unul din punctele comune ale acestor secvențe, care de altfel sunt binecunoscute 

istoricilor care se ocupă de trecutul recent al Bisericii Ortodoxe, e faptul că ele sunt în general ocolite în 

cadrul discursului, datorită dificultăților interpretative și al caracterului „delicat” al conținutului. În cadrul 

unui simpozion dedicat mărturisirii și martiriului, în care au fost prezentate atâtea dovezi ale vredniciei 

creștine în evul comunist și s-a vorbit atât de frumos despre rezistența prin credință, cult și trăire 

duhovnicească, vin, aparent în răspăr, cu elemente care par a macula imaginea Bisericii. 

                                                           
22 ANIC, fond DGP, dosar 69/1945, f. 90-93. 



Am ales nu întâmplător aceste secvențe, deoarece ele deschid calea pentru dezbaterea referitoare 

la modul în care este cercetată și scrisă istoria Bisericii Ortodoxe Române sub comunism, aceste explorări 

istoriografice și metodologice ajutându-ne, după cum vom vedea, să discutăm problema strategiilor de 

supraviețuire a bisericii în perioada comunistă, precum și a conținutului material a două noțiuni vagi, însă 

strâns legate de ideea de „supraviețuire”: „compromis” și „rezistență”. Trebuie să spunem, din capul 

locului, că, deocamdată, nu există a analiză calitativă asupra lucrărilor dedicate Bisericii Ortodoxe 

Române sub comunism și nu vom face aici o asemenea analiză eshaustivă, ci ne vom referi, 

„preferențial”, la o serie de titluri și autori. De asemenea, nu vom spune noi, în acest text, în mod limpede, 

unde a fost „rezistența”și unde „compromisul”, ci vom prezenta o serie de modalități de abordări ale 

subiectului, tipare metodologice sau „ideologice” care tind să contureze o anumită perspectivă asupra 

fenomenului istoric pentru ca, în cele din urmă, să înaintăm un punct de vedere cu privire la modul de 

abordare a chestiunilor legate de istoria Bisericii Ortodoxe Române sub comunism. 

În vestitul său articol „Un Occident kidnappé”, Milan Kundera vorbea de „tragedia” unei părți a 

Europei care, prin sovietizare, a fost pur și simplu smulsă de la traseul ei istoric firesc și supusă unei 

siluiri, unor transformări abuzive, contrare naturii ei23. Comunismul rusesc era acel „ganz andere” care 

ținea prizonieră o parte a „occidentului” înțeles de Kundera în sens restrâns, doar la Europa centrală, mai 

precis la Ungaria, Polonia și Cehoslovacia. Acestea fuseseră dintotdeauna „dincolo” în spațiul catolic-

protestant și aveau un ethos diferit, marcat de activism și revoltă în fața injustiției, Kundera dedicând 

pagini dure diferenței dintre spiritul polonez și „pasivitatea” sufletului rusesc. Evident, soluția nu era 

decât una singură: fuga, cu orice preț, din temnița răpitorului și revenirea matca firească, europeană.  

Prin abordarea sa, Kundera relua și reinventa vechi teme ale „orientalismului”, marcând unele 

distincții care se vor accentua în dezbaterile din cadrul Europei postcomuniste, mai ales în plan religios 

vechea demarcație între spațiul catolic-protestant și cel ortodox revenind puternic în actualitate. Modelul 

proiectat de Kundera și impactul său asupra modului de lectură a trecutului comunist al țărilor est 

europene a fost evidențiat într-un studiu de către Dragoș Petrescu, care a subliniat percepția larg 

răspândită cu privire la România, că aceasta nu s-a comportat ca un „Occident kidnappé” și că vinovată de 

această stare de lucruri ar fi ortodoxia24. 

Dar acestea sunt teme mai târzii. La începuturile Războiului Rece lumea liberă vedea întreg 

spațiul est european drept un „Occident kidnappé”. Evident, la aceasta percepție a contribuit și proaspăta 

emigrație politică din Europa de Est, care a căutat să aducă la cunoștință Occidentului toate ororile făcute 

de regimul comunist, în speranța obținerii sprijinului necesar eliberării patriilor răpite. Occidentul nu a 

pornit războiul „cald” însă a avut grijă să adune cu grijă orice raport cu privire la abuzurile petrecute în 

spațiul comunist, inclusiv în ceea ce privește viața religioasă. Ateismul funciar al regimului comunist 

fusese un element care șocase încă de la începuturile revoluției bolșevice iar „persecuția antireligioasă” 

constituise un subiect favorit încă din perioada interbelică. Materiale cu privire la combaterea religiei și 

limitarea libertății de credință au continuat să fie adunate pe tot parcursul războiului rece, din România 

provenind două personalități ale exilului care au excelat în această întreprindere: Richard Wurmbrand cu 

a sa organizație Voice of the Martyrs (fondată în 1967) și Sergiu Grossu, care, în perioada 1971-1992, a 

publicat magazinul lunar Catacombes. Titlul nu era ales întâmplător, Sergiu Grossu fiind un promotor al 

ideii de „Biserică a Tăcerii”.  

                                                           
23 Milan Kundera, „Un Occident kidnappé” ou la tragédie de l’Europe Centrale, în „Le Débat”, nr.27 (5)/1983, p.3-

2 ( http://ekladata.com/GIyRJA_0u_Bvc0o2nTWWT-4tzTs.pdf, Internet). 
24 Dragoș Petrescu, Despre vocația democratică a țărilor ortodoxe, în „Sfera politicii”, nr. 69, anul VII, 1999, p.6-

10. 
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Acest concept nu există în sistemul ideologic comunist. Inițial credincioșii erau împărțiți în 

„legali” și „nelegali”, adică cei care recunoșteau și cei care nu recunoșteau autoritățile sovietice25. 

Interzicerea funcționării unor întregi culte religioase, cum a fost cazul greco-catolicilor, a condus la o 

nouă categorie de „nelegali”, cei al căror cult nu mai era recunoscut oficial. 

 „Biserica Tăcerii” este prezentă într-o rugăciune a papei Pius al XII-lea din 1957: „Doamne 

Iisuse Hristoase, Rege al martirilor, dătător de putere pentru cei aflați în suferință, sprijin al tuturor celor 

care pătimesc pentru iubirea față de Tine și pentru credința față de Mama noastră, Sfânta Biserică, ascultă 

cu bunătate fierbințile noastre rugăciuni pentru frații noștri din Biserica Tăcerii, nu numai ca ei să nu fie 

doborâți în luptă și clătinați în credință, ci și să simtă căldura consolărilor hărăzite sufletelor pe care le-ai 

chemat să fie alături de Tine pe Cruce”26. Textul Sf. Părinte sugerează, și majoritatea interpretărilor merg 

în acest sens, că nu era vorba de o organizație clar definită, ci „biserica tăcerii” cuprindea pe toți 

credincioșii, indiferent de cult, de dincolo de Cortina de Fier, care nu se lăsau intimidați de persecuțiile 

regimului și continuau să ducă o viață religioasă plenară, în ciuda numeroaselor interdicții. Credința în 

puterea transfiguratoare și eliberatoare a lui Hristos reprezenta un protest implicit, în „tăcere”, la adresa 

ateismului comunist și o formă, o strategie de supraviețuire, în fața unei represiuni devastatoare. 

Prin urmare, din „Biserica Tăcerii” nu făceau parte doar „ilegalii”, dar și reprezentații altor culte, 

oficial recunoscute, dar care doreau o viață religioasă mai intensă decât cea propusă și permisă de 

autoritățile comuniste. În aceste cazuri s-a vorbit de un clivaj între o biserică „oficială”, supusă puterii 

comuniste și golită de sensurile ei duhovnicești, alături de care există o biserică paralelă, a „tăcerii”, a 

celor care nu aderă la șarada de fațadă, dar care nu au posibilitatea să se exprime în public. Acest model 

cu două paliere s-a dezvoltat avându-se în vedere cele petrecute în Rusia imediat după revoluția bolșevică 

când structurile Bisericii Ortodoxe Ruse au fost practic distruse, prin lichidarea unui mare număr de preoți 

și ierarhi. Mulți au considerat refacerea ierarhiei din perioada celui de-al doilea război mondial o simplă 

butaforie, care nu avea de-a face cu biserica adevărată, care continua să subziste în catacombe. 

Modelul acesta, extrem de puternic în simplitatea lui, a fost aplicat și în cazul Bisericii Ortodoxe 

Române. Am inclus în text secvența 1 tocmai pentru tensiunea pe care o surprinde, în preajma unei mari 

încercări, tensiune legată de ideea că biserica nu are numai rosturi duhovnicești, ci și naționale. Acel joc 

la limita legii în ceea ce privește alegerea ierarhilor pentru eparhiile basarabene, imperativul jertfei pentru 

cauza națională a ierarhilor și preoților sunt elemente prezente în conștiința multor români din acea 

vreme. Biserica era parte a proiectului politic național, răpit de noua putere comunistă și care trebuia 

recâștigat. Ori, pe mulți i-a surprins atitudinea „cooperantă” a conducerii bisericii în noul context creat 

după 23 august 1944. Ierarhia și restul bisericii din țară sunt reprezentați ca fiind trădători sau „prizonieri” 

ai regimului, datorită atitudinii considerate cel puțin echivoce, și se preconizează dezvoltarea unei 

ortodoxii românești „libere”, în exil, din care să rodească mai apoi, după eliberare, o biserică nouă, 

necomunistă și în țară. Sunt cunoscute încercările făcute de un Visarion Puiu sau Vasile Leu, precum și 

alte tentative, mai timide, de a contura un asemenea proiect, care nu era deloc singular, ci și alte părți ale 

lumii ortodoxe au cunoscut în epocă experiențe similare, unele dintre ele de mult mai mare anvergură, 

comparativ cu tentativele românești. Oricum, o asemenea situație și asemenea perspective au conturat în 

timp și anume discursuri, „vărsate”ulterior în istoriografie, cu privire la ierarhia „ilegitimă” din fruntea 

Bisericii Ortodoxe Române, care ține prizonieră turma credincioșilor, care se îndreaptă, treptat, spre 
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26Apud Sergiu Grossu, Biserica persecutată. Cronica a doi români în exil la Paris, p. 364. 



catacombe. Evident, într-o asemenea logică, noul patriarh ales în 1948, Justinian Marina, nu putea fi decât 

un patriarh „roșu”.27  

În concluzie, în primele decenii ale războiului rece, studiul cu privire la realitățile religioase din 

perioada regimului comunist s-au concentrat pe următoarele aspecte: identificarea politicilor 

antireligioase ale regimului comunist și denunțarea acestora; identificarea victimelor condamnate pentru 

credința lor religioasă; sprijinirea morală a „bisericii tăcerii” și denunțarea colaboratorilor cu regimul din 

fruntea diverselor culte; luarea în considerație a bisericii ca element de rezistență pentru „vechiul regim”. 

În această paradigmă, în care conflictul era văzut drept continuu și inevitabil, supraviețuirea bisericii ținea 

mai mult de un miracol. Mă refer, evident, la biserica „adevărată”, a „tăcerii”, deoarece „supraviețuirea” 

prin colaborare nu era văzută bine.  

Sinteza istoriografică care ține seama de toate aceste sensibilități și percepții este cartea din 1962 

a lui Walter Kolarz, Religion in the Soviet Union, care pornește de la premisa că „cei credincioși formează 

în prezent noua clasă opresată de către regimul comunist.”28 Autorul mărturisea că, fără a avea intenția să 

scrie o carte religioasă, ci de cercetare istorică, a avut un sentiment religios, mai ales în întâlnirile cu 

persoane care au scăpat din iadul comunist. Cartea lui Kolarz ia mai puțin în discuție cazurile de oficiali 

ai bisericii care colaborează, ci insistă pe regimul represiv, nenatural creat de regimul comunist, care face 

ca, în cele din urmă, cu toții să fie victime. Cu toate acestea, autorul observă două aspecte care vor fi 

dezvoltate mai târziu de alți autori. Primul se referă la persistența sentimentului religios, care cunoaște 

numeroase forme de manifestare și de perpetuare, fapt care a determinat autoritățile sovietice să bată în 

retragere în anumite situații. Al doilea se referă la statutele diferite ale diverselor culte din cadrul URSS, 

fapt care a generat și strategii de supraviețuire diverse. „Religia a supraviețuit în Rusia Sovietică în 

diferite forme, structurate sau informale. Dacă este să vorbim de o religie instituționalizată, avem trei 

situații, trei statute diferite, stabilite chiar de autoritățile sovietice în perioada 1943-1944…” În primul caz 

e vorba de Biserica Ortodoxă Rusă, care ocupă, conform autorului, „o poziție excepțională”. Al doilea caz 

vorbim de acele culte recunoscute de autorități, care intră sub controlul Consiliului pentru Afaceri 

Religioase (catolici, adventiști, musulmani, stiliști, etc.).  În a treia situație era vorba de acele organizații 

religioase nerecunoscute de autorități (ilegale). Acestora li se adăuga un mare număr de cetățeni care-și 

exprimau sentimentul religios într-un mod neafiliat.29 Fiecare grup avea o strategie de supraviețuire, dată 

însă de jocul de rol stabilit de puterea comunistă.  

Investigațiile privind abuzurile împotriva libertății de credință în țările din spațiul comunist vor 

continua și în deceniile următoare, mai ales în contextul Acordurilor de la Helsinki (1975), când 

Occidentul și dizidenții din Europa de Est vor vedea o oportunitate în sublinierea, înaintea opiniei publice 

mondiale, a încălcărilor sistematice a libertății de credință. Dar, pe plan istoriografic, se manifestă o nouă 

tendință, care punea accentul mai puțin pe represiune, încălcarea libertății de conștiință  și pe dimensiunea 

martirică, cât pe dinamica relațiilor dintre culte și autoritățile comuniste, din perspectiva teoriei 

organizațiilor. Această tendință este conexată cumva de noua etapă a războiului rece, cea a coexistenței, 

dialogului și negocierilor, în care, aparent paradoxal, cultele religioase joacă un rol important, cel puțin 

simbolic, în planul relațiilor internaționale. Viziunea unui ateism radical și militant este lăsată oarecum 

deoparte, ca un ideal typus, pentru ca cercetarea să se concentreze pe instrumentalizarea realizată de 

                                                           
27 Secvența 5 am inclus-o și pentru aspectul, ilar în ultimă instanță, că în text se consemnează că Justinian este 

contestat vehement de cei din afară, ca fiind un pro-comunist obedient, însă, de fapt, păcatul lui cel mare e tocmai 
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jubilație inamicilor săi externi! 
28 Walter Kolarz, Religion in the Soviet Union, London, 1962, p. V. 
29 Ibidem, p. 33-35. 



comuniști în raport cu diversele organizații religioase, cărora le-a stabilit diverse „jocuri de rol”. Unul 

dintre istoricii care au insistat în mod deosebit pe această direcție a fost Pedro Ramet (ulterior Sabrina P. 

Ramet), ale cărui lucrări au influențat pe mulți dintre cei preocupați de istoria cultelor religioase din 

spațiul comunist, autor care, ulterior, a marcat, cu aceeași vigoare, noile direcții de cercetare care s-au 

deschis spre sfârșitul perioadei comuniste și în primele decenii de post-comunism, anume legătura dintre 

religie și naționalism și relația religie-democrație. 

Introducerea la Cross and Commisar, intitulată „How Church and State Coexist unde 

Communism”, este lămuritoare în ceea ce privește ideile lui Ramet: „Cercetătorii occidentali ai relațiilor 

biserică-stat în Europa de Est și Uniunea Sovietică au avut tendința să nu aibă abordări teoretice și să 

ignore complexitatea remarcabilă a acestor relații. Influențați probabil de pretenția comuniștilor că ar 

opera pe baza centralismului democratic (care refuză activitatea de tip facțional) și constrânși de aparenta 

absență a unor dovezi privind impactul activității facționale în cadrul sferei politice, cercetătorii au descris 

cel mai adesea interacțiunile stat-biserică drept o relație între monoliți. 

Voi argumenta că, din contra, studierea relațiilor stat-biserică în țările comuniste - și în Europa de 

Est și în Uniunea Sovietică cu precădere – trebuie să fie sensibilă la complexitatea exprimată în câteva 

aspecte. Primul aspect e dat de faptul că elitele politice și feluritele organizații bisericești sunt adesea 

facționalizate, de aceea este imposibil să se vorbească de relațiile stat-biserică într-un sens simplist. Doi, 

în cazul iugoslav, în orice caz, federalizarea aparatului politic care se ocupă de chestiunile religioase și 

cadrul legal general produce o federalizare a politicilor religioase, având ca efect faptul că relațiile stat-

biserică pot fi cordiale în Slovenia în timp ce în Croația sau Bosnia acestea sunt încordate. Trei, 

diferențele dintre existența și disponibilitatea unor legături instituționale cu structuri ecleziastice din afară 

poate contribui la o diferențiere în cadrul aceluiași regim politic a politicilor aplicate unor grupări 

religioase diferite. Patru, emergența și răspândirea grupurilor neo-protestante, care recrutează aderenți de 

la vechile biserici, devine el însușii un factor în calcularea politicilor regimului cu privire la bisericile 

instituționalizate (istorice). Cinci – unde Biserica Catolică este îngrijorată – autonomia în raport cu 

Vaticanul a diverselor organizații ecleziastice naționale variază de la țară la țară, introducând o serie de 

variabile cum ar fi regularitatea contactelor dintre ierarhii locali și Vatican, regimul politic local, 

personalitatea ierarhilor; iar acești factori influențează inclusiv strategiile regimului politic în chestiune. 

Trebuia subliniat de la început că distincția dinte religie și biserică nu are o semnificație teoretică, 

ci una practică. Astfel, o renaștere religioasă nu este echivalentă cu o „renaștere” a bisericii, de exemplu, 

la fel cum politicile care contribuie la erodarea prezenței bisericii nu afectează credința religioasă sau 

viața spirituală în general.  

Principala diferență dintre regimurile comuniste și majoritatea regimurilor noncomuniste în sfera 

chestiunilor religioase este că primele, văzând toate organizațiile religioase ca potențiali rivali politici și 

anumite organizații religioase drept potențiale instrumente politice, adoptă o politică care se străduiește, 

simultan, să controleze și să manipuleze organizațiile religioase existente și să erodeze fundamentele 

adânci ale loialităților de care beneficiază. Această „ambivalență” operațională a politicilor regimurilor 

comuniste face diferența în raport cu alte politici religioase, ale altor sisteme politice. 

Prin urmare, regimurile comuniste adoptă o atitudine activă în raport cu religia, pornind de la 

premisa că este în interesul lor să modeleze politica religioasă din perspectiva unor obiective politice mai 

ample. Politicile religioase comuniste tind să fie orientate mai curând spre a produce beneficii concrete 

pentru regim decât spre fixarea unui anumit tip de comportament. Această tendință poate fi bine sesizată 

în organizarea Bisericii Ortodoxe Ruse. Dacă această biserică ar avea posibilitatea să se organizeze 

conform propriilor priorități, ne-am aștepta ca departamentul pentru formarea preoților, sau poate 



departamentul pentru educarea religioasă a clericilor să fie cele mai extinse departamente. În schimb, 

Departamentul de Afaceri Externe, fondat în 1946, are mai mulți angajați decât toate celelalte 

departamente, reunite, ale patriarhiei Moscovei. În mod interesant, angajații acestui departament plătesc 

statului taxe reduse comparativ cu ceilalți membri ai clerului, rațiunea fiind că activitatea lor este utilă 

statului. În statutul secret al Consiliului pentru Afaceri Religioase din URSS se prevede că acest 

departament este văzut ca o anexă a aparatului de politică externă, iar rolul său este de lucra, împreună cu 

alte structuri, în dezvoltarea relațiilor internaționale ale URSS, prin participarea la lupta pentru pace și 

întărirea prieteniei între popoare… 

Dacă ar trebui să amestecăm relațiile biserică-stat din cele opt state comuniste est europene și din 

Uniunea Sovietică, imaginea compozită rezultată ar fi așa: ca o regulă generală, credincioșilor li se 

garantează dreptul de a crede și de a practica cultul, fiind asigurați că religia este o chestiune privată, care 

depinde de individ. Dar, în măsura în care religia este o chestiune privată, ei nu i se acordă nici un rol 

public în discutarea chestiunilor sociale sau politice. Credincioșii sunt tratați drept cetățeni de mâna a 

doua – fiindu-le interzis să fie membri de partid, ofițeri în armată, sau în poziții superioare în aparatul 

administrativ, organizațiile socio-politice, sau media. Credinciosul mediu, așa cum este portretizat în 

presa controlată de stat, are o educație sub medie, provine din mediul rural, este bătrân și neinteresat de 

politică și în general rău informat despre tendințele de dezvoltare ale societății. Religia în sine este văzută 

drept o rămășiță a trecutului și rareori i se concede dreptul de a avea vreun rol pozitiv în dezvoltarea 

morală a societății.”30 

În concluzii, Ramet arăta următoarele: „Teoria se referă, în ultimă instanță, la întrebări. Teoria 

este interesantă când întrebările ridicate sunt interesante și când evidențele invocate și răspunsurile oferite 

sunt utile. Când vine vorba de studierea relațiilor stat-biserică, putem sugera următoarele grupuri de 

întrebări: 

Structurale. Care părți ale aparatului de stat interacționează cu părți din aparatul bisericii? Sub ce 

condiții? Pentru ce scopuri? Cu ce efecte? Are statul un interes anume în ceea ce privește biserica? Își 

adaptează biserica la mediul politic particular în care se găsește? În majoritatea cazurilor, teoria 

organizațiilor poate fi modul de abordare cel mai potrivit al acestor chestiuni. 

Procedurale. Cum este formulată și executată politica regimului față de biserici? Cum este 

formulată și executată politica bisericii față de regim? Care sunt elementele facționale din cadrul acestor 

politici și care este rezultatul interacțiunilor? Sunt oameni diferiți și agenții diferite implicate în 

formularea politicilor regimului cu privire la diferite organizații religioase? Și în acest caz se poate aplica 

teoria organizațiilor, dar și analiza facțională.  

Legale. Care este legătura dintre reglementările civile și cele ecleziastice și practicile concrete? 

Ce scopuri sunt servite de către legi? Cât de des și sub ce circumstanțe legile privind organizarea 

religioasă au fost schimbate? Ce tradiție promovează legea? În cazul acestor întrebări, se pot aplica 

analizele genetice și cele funcționale. 

Culturale. Care este relația religiei cu naționalismul în contextul specific al unei țări? Cum se 

explică diferențele constatate, de la o țară la alta, de la o organizație religioasă la alta? Cum se explică 

diferențele dintre diversele grupuri religioase în ceea ce privește problema autorității seculare, a 

rebeliunii, a legii, progresului, protestului social, pacifismului, și în alte chestiuni? Aici, o abordare din 

perspectiva culturii politice ar fi de dorit.”31 
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 Ramet își continua excursul metodologic prin evidențierea capcanelor (sofismelor, erorilor) la 

care se poate expune interpretarea chestiunilor legate de relațiile stat-biserică. Una din aceste erori este 

reprezentată de interpretarea tradiției spirituale, sociale și politice a bisericii din perspectiva unei viziuni 

„originare”, care vede în restul manifestărilor istorice doar elemente contextuale sau accidentale. Ramet 

oferă drept exemplu tocmai cazul Bisericii Ortodoxe, care este analizată adesea exclusiv prin etapa sa 

bizantină, ignorându-se evoluțiile cunoscute de această biserică ulterior. Astfel, atitudinile și gesturile 

unor oameni ai bisericii de azi sunt interpretate în termenii unor realități în fapt dispărute, sau concepte al 

căror înțeles s-a schimbat de-a lungul timpului. 

 Din această eroare legată de conceperea unei „esențe” neschimbabile a bisericii se ajunge la 

ignorarea contextului istoric și la o prezentare abstractă a relațiilor stat-biserică de la un moment dat. Ori, 

în absența unei genealogii a problemei, este imposibil să se facă predicții cu privire la viitorul a ceea ce va 

să se întâmple.  

 Opus tendinței aistorice este cea a căutării cu orice preț a unei schimbări, atitudine calificată de 

Ramet drept una jurnalistică, deoarece în acest mediu se găsește tendința de a face un eveniment major 

din orice banalitate. Invers, există autori care insistă pe anumite constante în relațiile stat-biserică, fiind 

incapabili să observe schimbările, care sunt uneori de substanță. Exemplul sugerat de Ramet este cel al 

motivațiilor din spatele politicilor statului față de biserici, care s-au schimbat de-a lungul timpului.  

 Ramet își continuă demersul prin evidențierea altor sofisme, prejudecăți ale cercetării, pe care le 

grupează în perechi. Astfel, avem prejudecata că biserică reprezintă un monolit, care face pereche cu 

exagerarea prezenței facțiunilor în cadrul bisericii. Aici se poate încadra, ca un caz particular, vechea 

distincție dintre „biserica tăcerii” și „biserica colaboratoare”. O altă pereche este sublinierea exclusivă a 

dimensiunii spirituale a bisericii vs. prejudecată că, în fapt, doctrina nu contează, ci biserica se ghidează 

doar după interese pragmatice.  

 În sfârșit, Ramet pune în evidență alte trei prejudecăți: ideea că presa bisericească ar fi cu 

adevărat reprezentativă pentru ceea ce gândește tot corpul bisericesc, opinia că politica religioasă a 

regimului comunist s-ar manifesta în mod izolat de alte politici, ea fiind în realitate parte a unui sistem și, 

nu, în ultimul rând, supraestimarea dialogului, existent în unele țări, la nivel ideologic, între marxism și 

doctrina creștină, care, cel mai adesea, este un pretext.  

 Ramet își încheia demersul prin punerea în discuție a unor aspecte metodologice generale. El 

subliniază imposibilitatea istoricului de a restitui în chip nud un trecut, fără a porni de la anumite întrebări 

prealabile, ipoteze, paradigme, prejudecăți. Este însă important cum funcționează, ulterior, modul în care 

premisele sunt reevaluate și recalibrate în contextul achizițiilor documentare. Însă, în acest proces, 

istoricul trebuie să fie atent „să nu citească prea mult în lucruri mici”, cu alte cuvinte hiperbolizând o 

realitate care, altfel, nu poate contrazice imaginea generală. De asemenea, există tendința de transfer, 

extrapolare sau generalizare  a unei situații particulare.  

 Nu în cele din urmă, Ramet se referă la chestiunea considerată ce mai delicată, cea a atribuirii de 

valori faptelor descrise și instituțiilor studiate (eroare motivațională). Este religia bună și comunismul 

rău? Este comunismul bun și religia rea? În mod evident, întreg discursul se modifică, inducând anumite 

tendințe și atitudini în lector. 32 

 Finalmente, prin volumul „Cross and Comisar”, Pedro Ramet își propunea construirea unei 

adevărate teorii a relațiilor biserică-stat în perioada comunistă care, din punct de vedere al presupozițiilor 

și al metodologiilor propuse, ne apare extrem de solidă. În 1988 Ramet a inițiat o serie de trei volume cu 
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titlul generic Christianity under Stress. Primul volum Eastern Christianity and Politics in theTwentieth 

Century, aborda politica religioas[ din Estul Europei înainte de instaurarea comunismului, precum și o 

prezentare a evoluției Bisericilor Ortodoxe, inclusiv a celor din Grecia și Finlanda. În al doilea volum, 

apărut în 1990, Catholicism and Politics in Communist Societies, Ramet investighează politica Bisericii 

Catolice și relațiile stabilite de aceasta cu cele mai importante state comuniste din Europa, Asia și 

America Latină. În sfârșit, al treilea volum se intitulează Protestantism and Politics in Eastern Europe 

and the Soviet Union. Cele trei volume reiau, îmbogățesc și reevaluează datele oferite în prima lucrare, 

tezele fundamentale fiind în general păstrate. 

Din păcate, Ramet este mai mult citat decât citit iar în România el a fost în general respins din 

principiu, dar, după cum am spus, nu pentru că ar fi fost citit, ci prin legătura care s-a făcut între el și 

cartea lui Olivier Gillet, tradusă în limba română, care, la momentul apariției, a produs o adevărată 

furtună. Tema „religie și naționalism”, propusă de Gillet, a fost una din temele preferate ale lui Pedro 

Ramet, care a fost interesat de timpuriu de chestiunea prezenței naționalismului în spațiul comunist, pe 

care l-a privit în chip ambivalent: pe de-o parte, el era un factor care se putea manifesta împotriva 

regimului comunist însă, pe de altă parte, în anumite țări comuniste naționalismul era chemat să 

întărească edificiul șubrezit al regimului. Rezultatul era volumul Religion and nationalism in Soviet and 

Eastern European politics, publicat pentru prima oară în 1984 dar, care, în fapt, este o culegere de studii 

colective, ale unor autori diferiți, textul despre România fiind semnat aici de Trond Gilberg.  

 Tema naționalismului din spațiul est european și sovietic a irumpt odată cu prăbușirea regimurilor 

comuniste iar Occidentul a privit îngrijorat la acest fenomen considerat un pericol din perspectiva 

integrării estului într-o Europa post-națională. Războiul civil din Iugoslavia a prilejuit accentuarea 

dezbaterii asupra legăturii dintre religie și naționalism iar Pedro Ramet nu a ratat prilejul să se ocupe în 

detaliu de dimensiunea religioasă a conflictului iugoslav.  

 Tema de cercetare următoare a venit firesc, în condițiile tranziției din Europa de Est și a dorinței 

Occidentului de a integra societăți democratice. Din acest motiv, s-a născut întrebarea cât de democratic 

este acest est și în ce măsură bisericile locale contribuie sau nu la dezvoltarea democrației. Astfel, au 

apărut o serie întreagă de studii care puneau în discuție relațiile existente (sau posibile) dintre religie-

naționalism și democrație. Pe această linie,  Ramet  publica volumul Nihil obstad. Religion, politics and 

social change in East-Central Europe and Russia (1998), în care vorbea de evoluțiile postcomuniste ale 

fenomenului religios, de dinamica religioasă constatată în absența regimului opresiv, dar și anumite 

elemente legate de chestiunile la ordinea zilei: naționalismul și problema democrației. Aceste teme, 

sensibile și foarte actuale, au generat, evident, controverse, dar trebuie spus că afirmațiile lui Ramet sunt 

interesante și diferite în multe privințe de cele făcute de cei care i-au urmat (sau au pretins că-i urmează) 

modelul de cercetare. Unii „savanți” și-au propus pur și simplu să fie un fel de gardieni ai democrației, cu 

misiunea să evidențieze fiecare drapaj de la linia democratică. În acest sens, ei au devenit „vânători de 

lucruri mici”, căzând în eroarea hiperbolizării de care vorbea Ramet.  

 

III. Cazul Bisericii Ortodoxe Române sub lupa istoriografiei 

 

 Printre puținii autori români care l-au folosit pe Ramet este Dragoș Petrescu. Acesta, într-un 

articol din 1999, se referă la unele afirmații făcute de Ramet în Cross and Comissar: „Privită ca o 

organizație religioasă, biserica este nevoită să adopte diverse strategii care să-i permită să își desfășoare 

activitatea și să își atingă scopurile. Cu alte cuvinte, Biserica se confruntă cu anumite „nevoi 



instituționale”. Pedro Ramet identifică patru factori care determină nevoile instituționale ale unei 

organizații religioase:  

1. mărimea acesteia – cu cât o organizație religioasă este mai numeroasă, cu atât aceasta 

va fi nevoită să ajungă la o înțelegere cu autoritatea seculară; 

2. dispersia – o organizație religioasă, care depinde de un centru ecleziastic exterior și are 

legături strânse cu organizații similare din exterior, are șanse mai mari de a scăpa de 

sub controlul Statului totalitar; 

3. capitalul simbolic – creșterea capitalului simbolic al unei organizații religioase va duce 

la creșterea capacității acesteia de a se opune Statului totalitar; 

4. ideologia operațională – concept care se referă la modul de operare al diverselor 

organizații religioase și în special la strategia de atragere de noi adepți.”33 

Autorul român rezumă o viziune complexă a lui Ramet, fiind recomandabilă lectura textului 

original, însă cei patru factori, așa cum sunt prezentați,  îi considerăm relevanți și foarte necesari atunci 

când dorim să facem o evaluare a statutului Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă. Ajungem 

astfel la modul de aplicare a unei metodologii de cercetare în cazul românesc și aducem în atenție iarăși 

afirmațiile lui Gillet, care spune că teoria este de fapt echivalentă cu a pune întrebări și a oferi un set de 

presupoziții de lucru, însă este nevoie permanent de investigații documentare. Ori, de aici apar 

problemele. 

În istoriografia occidentală de dinainte de 1989 dedicată relațiilor stat-biserică în spațiul 

comunist, România a strălucit prin absență, fiind cazul cel mai puțin studiat. La acest fapt s-a adăugat și 

sărăcia surselor documentare aflate la dispoziția cercetătorilor, cel mai adesea aceste surse fiind publicații 

oficiale. Greu de crezut în cazul unor autori academici, ca aceștia să fi avut vre-o intenție ostilă la adresa 

Bisericii Ortodoxe Române, însă ne putem întreba la ce concluzii să fi ajuns ei dacă nu aveau la dispoziție 

altceva în afara unor texte de tipul celor subscrise de Petru Groza, Stanciu Stoian sau discursul public al 

patriarhului Justinian?  

În 2010, la editura Polirom, a apărut un volum extrem de interesant, coordonat de Victor 

Neumann și Armin Heinen: Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor 

social-politice. Volumul este parte a unui proiect mai amplu care își propune să aplice, în cazul istoriei 

României, istoria conceptuală propusă de Reinhart Kosseleck. Nu este locul să rezumăm aici un discurs 

istoriografic complex. Ne vom referi doar la studiul subscris de Armin Heinen Elaborarea istoriei 

României: dezbateri metodologice.  Făcând referire la nemulțumirea unor istorici români cu privire la 

lipsa de metodologii sofisticate în discursul istoriografic românesc, autorul german spune următoarele: 

„Totuși, abordările metodologice prea elaborate, cerințele metodologice prea mari - și aceasta este 

concluzia primei părți a studiului meu – trebuie evitate în actualul context al cercetărilor despre România. 

Într-o fază în care e vorba de exploatarea obiectului de cercetare și de aflarea combatanților, deosebirile 

conceptuale nu trebuie să devină criterii de excludere. Chiar „indeterminarea metodică” a istoriei 

conceptuale o face utilă pentru cazul românesc. Mai importantă decât rigurozitatea metodică este 

respectarea cerințelor normative, a regulilor fundamentale a unei bune istoriografii.”34 

Revenind la istoria Biserici Ortodoxe Române sub comunism, istorici români și străini, în loc să 

preia metodologia de la autori consacrați precum Ramet, au preluat în fapt concluziile, deși acestea 

fuseseră elaborate pe baza unei documentări destul de subțiri. Printre altele, profesorul Heinen sugerează 
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necesitatea unei restituiri documentare ample, a elaborării unor narațiuni solide, asupra cărora să se 

exercite mai apoi interpretările teoretice sofisticate. Din practica curentă, a publicării și analizei 

documentelor, în integralitatea lor, rezultă în cazul românesc o discrepanță evidentă între „semantică” și 

„pragmatică”, fapt ilustrat de o afirmație a patriarhului Justinian, descoperită în dosarele Securității, care 

între timp a făcut carieră în istoriografie: „Ascultă de ei (de comuniști), dar ce știi, așa cum fac eu”.35 

Coroborând secvențele 2, 4 și 5 cu alte materiale documentare putem astfel să modificăm semnificativ 

imaginea care rezultă doar din interpretarea acestor secvențe, să o „resemantizăm”. Metodologia permite 

din plin modificarea tabloului, însă unii istorici preferă să păstreze concluziile unor lucrări mai vechi, 

adaptând la nevoile discursului lor documentele existente. 

Pe de altă parte, publicarea în neștire a unor documente fără interpretare nu este un lucru 

productiv în chip indefinit. O utilizare riguroasă și prudentă a metodologiei poate conduce la concluzii 

care se pot dovedi valide pe termen lung, chiar și în absența unei documentații semnificative. Ne-a plăcut 

în mod special studiul lui Trond Gilberg din Religion and nationalism in Soviet and Eastern European 

politics, care se ocupă mai puțin de prima perioadă a regimului comunist și cu precădere de perioada 

Ceaușescu. Credem că cele spuse în acest scurt text reprezintă o foarte bună plecare pentru studierea vieții 

religioase în România în ultimii ani ai regimului comunist și în prima decadă de post-comunism.36 

Spre deosebire de acesta, considerăm cartea lui Olivier Gillet, Religie și naționalism. Ideologia 

Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist drept un eșec istoriografic.37 Nu reiau aici toată recenzia 

făcută cărții în urmă cu mai mulți ani.38 Dacă aplicăm cele spuse de Pedro Ramet, cauzele eșecului sunt 

evidente: viziunea de monolit asupra „ideologiei” Bisericii Ortodoxe, lipsită de orice schimbare în nuanțe 

în perspectivă diacronică sau de discursuri alternative exprimate de posibile facțiuni și ignorarea 

contextului istoric. Nu știm dacă, așa cum au afirmat unii, Gillet a avut personal ceva cu Biserica 

Ortodoxă Română, ci judecăm volumul strict din perspectiva aplicării unor metodologii care, bine 

utilizată, poate să conducă la rezultate foarte bune. Din păcate, după cum am spus, această lucrare a avut 

un efect nefast în mediul istoriografic românesc, deoarece a ideologizat taberele care susțineau, respectiv 

nu susțineau concluziile cărții respective, făcând astfel ca alte lucrări, mai bine articulate, să fie ignorate 

sau respinse de plano. 

 

IV. Ce-i de făcut? 

 

Fără a mai întinde mult discuția, să încercăm să prezentăm în continuare „plaja” de cercetări actuale 

cu privire la istoria Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă. Cu riscul de a fi calificat drept 

„neștiințific” voi evita să dau deocamdată nume de autori și de opere. 

În primul rând, avem acele opere care provin din mediul religios și a căror finalitate este una 

religioasă. Pe de-o parte, în mediul ortodox, este foarte răspândit interesul pentru „martirii” și „sfinții” 
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din perioada comunistă, considerați de mulți drept elementul cel mai tare și mai adevărat, până la urmă 

singurul care contează pentru o conștiință religioasă, ei fiind temei și îndreptățire a propriei credințe. O 

persoană interesată exclusiv de acest aspect nu va fi preocupată de temele deschise de secvențele de la 

începutul prezentării noastre, considerându-le irelevante. Pe de altă parte, pentru reprezentanți ai altor 

culte religioase, aflate în competiție cu biserica ortodoxă pe piața religioasă autohtonă, acest subiect este 

mai puțin sau deloc relevant. Pentru un greco-catolic va conta, în primul rând, faptul că Biserica 

Ortodoxă a colaborat cu statul la desființarea Bisericii Române Unite cu Roma, în timp ce pentru un neo-

protestant, care vine cu o mentalitate complet diferită asupra ideii de biserică și modului în care cultele 

trebuie să se manifeste în spațiul public, legătura Bisericii Ortodoxe cu statul îi va apărea drept un 

handicap major, în opoziție cu independența de autoritatea politică practicată de neo-protestanți și de 

conceptul unei „piețe religioase” complet libere și concurențiale. Dincolo de aceste dispute, inevitabile, 

au existat după 1989 momente și proiecte de cinstire comună a suferinței din perioada comunistă și a 

victimelor represiunii. 

Trecem acum studiile cu caracter academic, adică la acele studii fără apartenență confesională și 

finalitate religioasă, care nu sunt interesate doar de chestiunea martiriului, ci caută să analizeze evoluția 

Bisericii Ortodoxe din perioada comunistă și din alte perspective, cum ar fi din perspectiva teoriei 

organizațiilor, a istoriei conceptuale, etc. În acest spațiu se manifestă câțiva „hateri” de profesie, care 

caută, în mod conștient, să prezinte o imagine cât mai negativă a Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 

comunistă, dar și în post-comunism, prin manifestările ei „naționaliste” și „anti-democratice”. Aceste 

abordări insistă pe ideea de monolit și pe ignorarea nuanțelor, pe ignorarea transformărilor semantice din 

discursul Bisericii și pe exacerbarea unor elemente, până la urmă, minore. De cealaltă parte, avem de-a 

face cu răspunsuri care încearcă să prezinte o Biserică triumfătoare care nu a fost afectată de regimul 

comunist decât într-un mod minor, creând impresia existenței a două lumi paralele, fapt care conduce la 

concluzii ridicole. Este complet neserios să afirmi, bunăoară, că Justinian Marina nu a ajuns în scaunul 

patriarhal cu acordul și sprijinul Partidului Comunist, ci alegerea sa a fost rezultatul „voinței” unanime a 

Bisericii (reprezentată de un corp electoral pregătit din vreme de comuniști…). „Secvența 1” arată 

limpede cum se desfășurau alegerile și confirmările episcopilor ortodocși și înainte de 1945, marcând o 

„tradiție” pe care comuniștii au preluat-o și au perfecționat-o. Este greșit să crezi că, afirmând acest 

lucru, știrbești din aura patriarhului Justinian. Istoricul trebuie să spună lucrurile cum s-au petrecut și 

lectorul să aleagă. Documentele publicate în ultima vreme au arătat, în mod limpede, care sunt meritele 

de netăgăduit ale celui de-al treilea patriarh al României, astfel încât nu e nevoie de invenții 

istoriografice pentru ca acestuia să i se construiască o imagine pozitivă. 

Un alt element abordat cu multă reținere este cel al legăturii dintre Biserica Ortodoxă Română și stat. 

Ori, și în acest caz lucrurile sunt clare. În epoca modernă este construit un sistem de legături între statul 

și Biserica Ortodoxă, pe care statul comunist l-a moștenit și l-a instrumentalizat. Evident, exista opțiunea 

pentru Biserica Ortodoxă Română de a rupe orice legături cu statul comunist și a se considera prizoniera 

unui regim totalitar. De ce nu a făcut acest lucru? Cele patru puncte de analiză propuse de Ramet și citate 

de Petrescu se constituie într-un excelent instrument pentru a descrie, sistemic, situația în care se afla 

Biserica Ortodoxă în momentul instaurării regimului comunist. Soluția care s-a impus în cele din urmă, 

criticată de mulți, a fost adoptată și în fața unor evidențe și, cu alt prilej, am arătat că, practic, mare parte 

din mecanismele vitale pentru funcționarea instituțională a Bisericii Ortodoxe erau bine controlate de 

stat, toate aceste lucruri venind din trecut, când se considera că statul și biserica sunt pe aceeași lungime 

de undă, împărțind părți ale trupului în mod simbiotic.  



Dacă în privința primilor doi factori enumerați de Ramet lucrurile ar trebui să fie clare în privința 

Bisericii Ortodoxe Române și să constituie baza de pornire a oricărei discuții privind raporturile stat-

biserică chestiunea se schimbă atunci când vine vorba de analiza capitalului simbolic. Dacă unii autori 

consideră capitalul simbolic al Bisericii Ortodoxe la cote reduse, alți autori, precum Andrea Riccardi,  

subliniază importanța pe care o avea ortodoxia în rândurile poporului, rolul pe care-l juca în formarea 

sentimentului național. Cele spuse de Riccardi se încadrează perfect la rubrica „capital simbolic” autorul 

sugerând că acest capital simbolic a permis ca Biserica Ortodoxă să beneficieze de un tratament mai 

bun39. Ceva asemănător spune și Pedro Ramet, atunci când afirmă că regimul comunist, intrat în etapa sa 

națională, avea nevoie de Biserica Ortodoxă Română „as an intensely national body which had made 

great contributions to Romanian culture from the fourteenth century on”.40 În același spirit, într-o notă 

informativă, se spune că Justinian era conştient „că în spatele său stau 12.000.000 de credincioşi, pe când 

partidul numără câteva mii de «derbedei» fără importanţă. Din această conştiinţă, se spunea în nota din 19 

martie 1950, izvorăşte forţa patriarhului  şi curajul său de a înfrunta regimul în orice chestiune”41. Voința 

de a negocia cu regimul a patriarhului Justinian, având în spate acest cu capital simbolic, combinată cu 

anumite interese ale regimului comunist, iată o idee care redefinește și oferă noi perspective asupra 

chestiunii „strategiilor de supraviețuire” și noi înțelesuri asupra noțiunilor de „rezistență și compromis”. 

Ca să nu întindem discuția inutil, să spunem că, din perspectiva noastră, problema „strategiilor de 

supraviețuire” a Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă este încă deschisă, răspunsul la 

întrebare putând fi dat (aproape) definitiv doar în condițiile existenței unei narațiuni sistematice, care să 

reconstituie faptele și să pună probleme în spiritul metodologiilor amintite, combinând elementele teoriei 

organizațiilor cu istoria conceptuală, subliniind elementele de continuitate și de ruptură, prin recursul 

permanent la un demers comparativ și integrarea chestiunilor în context. Deocamdată, în cazul românesc, 

lipsește o sinteză de genul celei scrise de Dmitri Pospielovski. 

Atunci se va putea da și o consistență mai clară noțiunilor de „compromis” și „rezistență”. Ele 

sunt greu de utilizat deoarece sunt încărcate cu puternice conotații etice. În general, suntem de acord că 

„compromisul” este rău, în timp ce „rezistența” este bună. Acest lucru, combinată cu revizuirea narațiunii 

sub incidența noilor dovezi, creează o continuă frământare și dezbatere. De aici, au rezultat și paradoxuri. 

Există în literatura istorică românească un set de studii, e drept destul de restrâns, care au tins spre sinteză 

și care sunt considerate în general „obiective”. Ori, există tendința de a considera „mai obiective” pe cele 

care insistă pe „compromis”, cele care vorbesc mai mult de „rezistență” fiind considerate mai 

„apologetice”.  Este corect oare acest lucru? Până la urmă, „rezistența” și „compromisul” capătă conținut 

în funcție de poziționarea noastră în raport cu obiectul de studiat. Ele sunt relative (în sensul teoriei 

relativității) dar nu relativiste. Este o mare diferență între a face un compromis și a te compromite. 

Credem că una dintre soluții (evident parțială) ar fi ca în cazul proceselor instituționale (nu 

vorbim de conștiințe individuale) să discutăm de puncte în care biserica a acceptat să cedeze sau să 

schimbe lucrurile iar în altele a rămas stăpână pe poziție. Evident, se ridică iarăși întrebarea: acest proces 

este expresia unui act de voință, a unei strategii, sau a fost efectul unei scheme aplicate din exterior, în 

care biserica a jucat rolul cearei topite? Studiile de până acum sugerează însă și o altă ipoteză, care poate 

fi descrisă prin analogie cu vestita Sfânta Sofia. Aceasta se află într-o zonă seismică și, de-a lungul 

                                                           
39Andrea Riccardi, op.cit., p. 205. 
40 Pedro Ramet (ed.), Religion and Nationalism in Soviet and East European politics, 1989, p. 20. 
41 ACNSAS, fond Documentar, dosar 67, f. 211. 

 



timpului edificiul a suferit numeroase crăpături dar, prin construcția ingenioasă, aceste crăpături se 

reașează, astfel încât clădirea rămâne în picioare.  

Ca o paranteză, trebuie amintit faptul (auto) referențialele nu se rezumă la chestiunea „rezistenței” 

și „compromisului”, ci apar mereu alte variabile, complicând găsirea unui consens. Amintim aici 

chestiunea „naționalismului” și a „democrației” și interacțiunea acestor noțiuni cu sfera bisericii. Sunt 

multe feluri de a concepe „naționalismul”, sunt persoane care-l consideră bun, alții rău. Evident, relația 

biserică-naționalism este văzută în acest context complet diferit. Apoi, după cum am amintit, se vorbește 

foarte mult de „martirii închisorilor”, pe care, spun unii, ar trebui să-i cinstim. Însă vin alții și spun: ce 

convingeri politice aveau acești „martiri”? Erau ele democratice?  

Revenind strict la noțiunile prezente în titlul comunicării, ne rezumăm la a spune că discuția 

asupra problemei „rezistenței” și „compromisului” în istoria Bisericii Ortodoxe Române în perioada 

comunistă rămâne deschisă. Ne facem însă datoria de a prezenta în încheiere propria opinie, pe care am 

exprimat-o cu ceva vreme în urmă, cu precizarea că ne referim doar la perioada Justinian: „Termenii 

invocaţi în titlul capitolului (rezistență, supraviețuire, compromis n.n.) sunt adesea utilizaţi în discuţiile 

despre atitudinea BOR faţă de regimul comunist, neexistând o unanimitate a punctelor de vedere în acest 

sens. Credem că fiecare noţiune luată în singularitatea ei nu poate să descrie plenitudinea relaţiilor 

stabilite în această perioadă între instituţia ecleziastică şi puterea comunistă.  Acest lucru este cu atât mai 

valabil dacă privim Biserica ca pe un ansamblu în care s-au manifestat atitudini şi reacţii diverse, care au 

mers de la un colaboraţionism obedient la o rezistenţă fermă.  

Chiar şi în cazul singular al patriarhului Justinian, care a dominat cu personalitatea sa Biserica 

timp de trei decenii, este imposibil de definit, printr-un singur cuvânt, atitudinea acestuia faţă de regimul 

politic. Anumite gesturi publice ale acestuia şi aparentul său entuziasm pentru cauza comunistă, despre 

care am oferit unele relaţii în capitolele anterioare, i-au făcut pe mulţi dintre opozanţii săi să-i aplice 

eticheta, devenită celebră. De „patriarh roşu”. Însă cei care au cunoscut mai bine motivaţiile şi acţiunile 

lui Justinian au fost obligaţi să inventeze o noţiune nouă, cea de „justinianism”. Justinianismul defineşte o 

strategie construită de geniul patriarhului, incontestabil în ceea ce priveşte capacitatea de negociere, care 

poate fi descrisă pe scurt astfel: existenţa unui obiectiv minim, anume supravieţuirea Bisericii, pe care 

Justinian a încercat, când condiţiile i-au permis, să-l modifice într-un proiect de dezvoltare a Bisericii, de 

potenţare a capacităţilor acesteia deopotrivă în plan liturgic, cultural, social şi economic. În realizarea 

acestui obiectiv patriarhul a îmbinat într-o manieră originală compromisul cu rezistenţa, cedând în 

anumite domenii, considerate fie imposibil de apărat, fie prea puţin interesante pentru Biserică în acel 

moment şi căutând să reziste în acele puncte pe care le considera vitale. El a făcut o evaluare a 

capacităţilor Bisericii de a rezista în faţa regimului, a  intereselor fundamentale pe care instituţia 

ecleziastică le avea şi, în funcţie de acestea, şi-a construit demersul, un demers complex, care scapă 

aprecierilor simpliste. 

Dat fiind rolul său covârşitor în viaţa Bisericii în perioada studiată, puterile pe care şi le-a asumat 

în relaţia cu regimul comunist, în cele ce urmează ne vom concentra atenţia pe activitatea patriarhului 

Justinian, încercând să decelăm doctrina sa despre misiunea Bisericii, modul în care a restructurat şi 

condus Biserica, precum şi felul în care a înţeles să negocieze cu autorităţile. Alături de el întâlnim o serie 

întreagă de nume de ierarhi, clerici sau credincioşi care, ca să folosim termeni politici, s-au situat la 

„dreapta” sau la „stânga” politicii duse de patriarh. Cum au văzut ei dominaţia comunistă, cum au crezut 



ei că trebuie ieşit din această grea încercare, ce atitudine a manifestat patriarhul faţă de aceştia, sunt 

întrebări la care vom încerca să răspundem în continuare.”42 

 

                                                           
42 George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Patriarhul Justinian și Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964, 

Editura Partener, Galați, 2009, p. 11-12. 


