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1. Ac]iunea autorit\]ilor de diminuare a num\rului 
c\lug\rilor

Pentru conduc\torii [i sus]in\torii regimul comunist, preo]ii, cre-
dincio[ii practican]i [i monahii erau un real obstacol în calea de-
claratei construiri a socialismului. Obsesia puternicilor lumii din acel
moment era aidoma obsesiei lui Nero1 [i a altor împ\ra]i din epoca
primar\ a Bisericii, care vedeau în cre[tini un pericol public. Ace[ti
persecutori sus]ineau c\ simpla existen]\ a cre[tinilor provoac\ ,,mânia
cerului”, care, înfuriat, trimitea cataclisme [i nenorociri în lume. Pen-
tru masa de manevr\ a comunismului, care nu avea nici un fel de
valori, majoritatea ridicându-se din noroiul societ\]ii, monahii erau
întruchiparea sfid\rii: o ar\tare permanent\ a micimii [i suficien]ei
lor, erau oglinda ce le ar\ta pururea chipul urâciunii. Pe comuni[tii
materiali[ti îi irita libertatea monahilor, dezlipirea lor de condi]iona-
rea materiei – lucru considerat de neiertat! Lipsind condi]ionarea, ace[ti
nou-înst\pâni]i ai lumii erau pu[i în postura ingrat\ de a nu [ti de
unde s\ apuce [i s\ zdrobeasc\ aceast\ lume, neîn]eleas\ pentru ei [i
care, de[i t\cut\, îi mustra. Ei, care voiau s\ controleze totul, se con-
fruntau cu o situa]ie [i cu o lume care le sc\pa cumva. 

Cine erau cei ce sfidau controlul? Erau oameni, desigur. Chiar
mai firavi fizic, mai vulnerabili. Monahii, cei care îmbrac\ chipul
cre[tinului des\vâr[it, erau cei ce p\r\siser\ toate pentru Dumne-
zeu. Ei c\utau s\ dobândeasc\ mântuirea, urcând, una câte una,
treptele des\vâr[irii cre[tine, având ca dreptar împlinirea sfaturilor
evanghelice (Mt. 12, 50; 19, 12, 21, 28). Ei recuno[teau un singur St\-
pân [i Lui I se închinau. Prin aceasta se dovedeau de necontrolat.
{i atunci, cum nu se puteau lupta b\rb\te[te cu aceast\ lume rebel\,

1 ~mp\rat roman care a domnit între 54-68, primul [i unul dintre cei mai cruzi

persecutori ai cre[tinilor.
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c\ci nu [tiau ce înseamn\ s\ lupte b\rb\te[te, comuni[tii au hot\rât
c\ monahii trebuie compromi[i. 

Aceast\ tactic\ este veche [i a fost mereu actualizat\ în istorie de
c\tre hienele istoriei, hienele popoarelor, care s-au ivit, dup\ timp,
la orice popor [i la orice vreme. Lupta mâr[av\ s-a dus [i se duce în
istorie de c\tre cei n\scu]i scopi]i la minte. {i istoria este plin\ de ei,
de oameni care compromit [i murd\resc ceea ce nu pot s\ priceap\
sau s\ st\pâneasc\. Dar, din perspectiv\ istoric\, se va dovedi c\,
asemenea urâtelor animale c\rora li se aseam\n\, îndeplinesc un in-
grat rol de sanitari: cei care ascundeau cancere duhovnice[ti s-au
ales, c\ldiceii [i oscilan]ii au fost ajuta]i s\ se l\mureasc\, iar cei ho-
t\râ]i ca aurul în topitoare s-au l\murit [i acum mul]i sunt în vis-
tieria cea scump\ a lui Dumnezeu. Experien]ele l\muritoare sunt
necesare în via]a fiec\rui om, mai ales pe t\râm duhovnicesc, c\ci
pân\ nu sunt cercat nu [tiu cine sunt, nu [tiu ce voi face.

La mijlocul anilor ’50, în condi]iile în care m\surile anticatolice
diminuaser\ capacitatea de rezisten]\ a cultelor greco-catolic [i ro-
mano-catolic, autorit\]ile comuniste [i-au îndreptat aten]ia cu pre-
c\dere spre m\n\stirile ortodoxe v\zute ca principale ,,focare ale
reac]iunii”. Dup\ cum se vede din faptele lor, comuni[tii s-au an-
trenat, au experimentat mai întâi pe cultele mici, pentru a avea
succes cu Biserica Ortodox\, cu care anticipau o lupt\ grea [i de
lung\ durat\. ~nc\ din anul 1948, organele represive î[i intensifi-
caser\ ac]iunile de supraveghere a m\n\stirilor2. Aceste ac]iuni erau
legate [i de faptul c\, începând din acel an, Mi[carea Na]ional\ de
Rezisten]\, organiza]ie anticomunist\, a g\sit sprijin în multe m\n\s-
tiri [i schituri din întreaga ]ar\. Aceasta se petrecea imediat dup\
abdicarea for]at\ a Regelui Mihai, în decembrie 1947. Documentele
p\strate o dovedesc din plin. Astfel, colonelul Gheorghe Arsenescu
a primit binecuvântarea [i a depus jur\mântul în M\n\stirea Ce-
t\]uia din zona Câmpulung Muscel, stare]ul Pimen B\rbieru oferin-
du-i sprijin moral [i material. Organiza]ia de rezisten]\ a generalului
Carlaon] a fost sprijinit\, mai bine de doi ani, de stare]ul M\n\stirii
Tismana, Gherasim Iscu. La Schitul Boureni de lâng\ Pa[cani, stare]ul

2 Arhiva Ministerului Cultelor, Studii, dos. 85, vol. 5, Cuprinde referate, studii asu-
pra organiz\rii Monahismului. Situa]ia statistic\ a asocia]iei religioase. Statistica
m\n\stirilor [i schiturilor ortodoxe existente în ora[e, 1949, (359 file); dos. 85,

vol. 11, 1949, Cuprinde referate [i rapoarte ale inspectorilor asupra m\n\stirilor [i
schiturilor ortodoxe din ]ar\, 16 martie 1949 (94 file). (Mul]umiri doctorandei Anca

Maria {incan pentru accesul la aceste documente).
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Vartolomeu Bodoa[c\ participa activ în anii 1950-1951, la ac]iu-
nile organiza]iei subversive Frontul Patriei, al\turi de so]ii Hris [i
Mahu Constantin. Organiza]ia G\rzile Decebal avea punct de spri-
jin în c\lug\rul Martinian Conu] de la M\n\stirea Slatina, arestat în
anul 1951. Cazuri asem\n\toare sunt consemnate în documente din
arhiva fostului Minister de Interne, documente care fac trimitere [i
la alte m\n\stiri precum Arnota, Horezu, schiturile Rar\u, Dur\u,
Mu[uroaiele [i multe altele3. Toate acestea demonstreaz\ c\ BOR [i
monahismul s-au împotrivit dintru început totalitarismului ateu, spri-
jinind grup\rile na]ionale de rezisten]\, reg\sindu-se în ele în lupta
împotriva subjug\rii na]ionale prin intermediul comunismului, care
masca identitatea celor ce f\ceau raptul cel mai s\lbatic. ~n acei ani,
oameni ai Bisericii precum Bartolomeu Anania, Benedict Ghiu[,
Sandu Tudor (Ieroschim. Daniil), Andei Scrima, Arsenie Papacioc,
Dumitru St\niloae, Roman Braga, Alexandru Mironescu [i mul]i al]ii
erau sub observa]ia organelor de Securitate pentru motivul c\, sub
masca activit\]ilor religioase, au creat asocia]ia clandestin\ Rugul
Aprins, la care au aderat tineri din institutele de înv\]\mânt superior
din Bucure[ti [i Ia[i. Ace[tia au [i fost aresta]i [i închi[i, încercân-
du-se f\r\ succes ,,reeducarea” lor, pentru a fi folosi]i apoi în ac-
]iunea agresiv\ de destabilizare [i compromitere a Bisericii.

~ntr-un material informativ al Securit\]ii din 10 noiembrie 1948 se
ar\ta c\ în România fiin]eaz\ 176 de m\n\stiri, deservite de 5941 c\-
lug\ri. Aceste m\n\stiri fie sunt situate în ora[e, aproape de biserici,
[coli sau alte locuri publice, ceea ce f\cea supravegherea lor foarte
dificil\, fie sunt situate în regiuni izolate care permiteau ad\postirea
unor elemente certate cu legea4. Securitatea î[i f\cea probleme c\, în
zonele cu un num\r ridicat de m\n\stiri, activitatea antiguverna-
mental\ era mult mai acut\. ~n concep]ia oficialit\]ilor, m\n\stirile
ortodoxe reprezentau un pericol [i prin faptul c\ aveau o anumit\
autonomie, fiind înzestrate cu instala]ii tehnice: mori, motoare [i
dinamuri întrebuin]ate la producerea energiei electrice, gatere, ate-
liere de ]es\torie [i de fier\rie etc. 

Num\rul mare de c\lug\ri era un co[mar al partidului comunist,
dup\ cum rezult\ din mai multe note informative [i referate ale

3 C. Aioanei, C. Troncot\, Contra ,,armatei negre a c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor”,
în „Magazin Istoric”, an XXX, nr. 1(346)/1996, p.18, republicat în „Vestitorul Orto-

doxiei”, iulie 1996.
4 Cristian Vasile, M\n\stirile în perioada comunist\, în ,,Altarul Banatului”, an.

XI, nr. 7-9, iulie-septembrie 2000, p.165.
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Securit\]ii. Aceste materiale informative consemneaz\ faptul c\ m\-
surile adoptate de guvern, precum na]ionalizarea [i confiscarea unor
terenuri ale m\n\stirilor, nu au reu[it s\ determine sc\derea num\-
rului de monahi, întrucât conducerea Bisericii Ortodoxe a creat o
nou\ baz\ material\ prin înfiin]area a[a-ziselor cooperative me[te-
[ug\re[ti din m\n\stiri5. 

Faptul c\ autorit\]ile erau preocupate obsedant de problema m\-
n\stirilor reiese dintr-un studiu elaborat în anul 1953 de Ministerul
Cultelor, direc]ia Studii, intitulat Considera]ii generale asupra mo-
nahismului6. Acest studiu face o incursiune în istoria monahismu-
lui, care este cercetat din perspectiva materialismului istoric [i a
,,democra]iei populare”. Aici se face o istorie succint\ monahismu-
lui românesc [i o prezentare general\ a monahismului, a evolu]iei
în timp [i spa]iu. Autorul studiului consider\ c\ monahismul orto-
dox are un nivel cultural sc\zut. ,,Monahii ortodoc[i fiind mistici,
prin aceasta au mult\ putere de influen]\ în masele ]\r\ne[ti, din
care se [i recruteaz\ în cea mai mare m\sur\. M\n\stirile sunt retrase,
cele mai multe în mun]i, departe de pulsa]iile lumii civile [i ale
vie]ii sociale. Ei sunt r\ma[i în urm\, incapabili s\ fac\ fa]\ stadiu-
lui evoluat al cuno[tin]elor, în general f\r\ cultur\, aproape igno-
ran]i, la nivelul ]\ranilor din care se [i recruteaz\. Au mentalitatea
pre[tiin]ific\ [i mistic\. ~n general, nici ca organizare, nici ca nivel [i
ca putere de ac]iune n-au ]inut pasul cu vremea. Simpatiile lor
politice au tins tocmai c\tre partidele cu concep]ii retrograde, obscu-
rantiste [i reac]ionare. A[a c\ nu e de mirare c\ o parte dintre ei au
activat efectiv în mi[carea legionar\. Dup\ 23 august 1944, mo-
nahii r\mân [i mai în afara ritmului vremii. Mul]i dintre ei, sub in-
fluen]a mentalit\]ii înapoiate [i a îndrum\rii strâmt na]ionaliste [i
antisovietice din trecut, s-au manifestat ca fiind ostili regimului. Un
num\r oarecare dintre ei sunt aresta]i. Se înregistreaz\ fenomenul
retragerii în c\lug\rie a unor intelectuali ai vechiului regim”7. 

Deci erau atât de ignoran]i, `ncât reu[eau, prin dot\ri tehnice f\-
cute chiar de ei, s\ aib\ autonomie economic\ (sistem economic
autarhic) [i r\mâneau ]\rani chiar [i dup\ ce se descoperea c\ un nu-
m\r important de c\lug\ri provenea din rândul intelectualit\]ii!!!
Cât despre comuni[ti, nu se poate spune despre vreunul c\ pro-
venea din aristocra]ie sau intelectualitate...! 

5 Ibidem, p.166.
6 Arhiva Ministerului Cultelor, direc]ia de studii, Considera]ii generale asupra

monahismului, dos. ms. Nr. 85, vol 11, inv. nr. 27, anul 1953. 
7 Ibidem, p. 9.
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Autorul face o compara]ie a monahismul ortodox cu cel cato-
lic, în acest sens documentul men]ionând: Spre deosebire de orto-
doc[i, monahii catolici sunt dinamici [i cu scopuri ofensive, se
amestec\ direct în via]a social\. Sunt ofensivi, instala]i la ora[e, per-
manent preocupa]i s\ fie la în\l]imea stadiului de evolu]ie a lumii,
pe care urm\resc s\ o domine. Sunt cul]i [i preocupa]i s\ imprime
în toate sectoarele tezele catolicismului [i ale idealismului. Au [i azi
înc\ preten]ia de a cenzura întreaga cultur\. Ambi]iile lor în ]ara
noastr\ au fost mari. Ei au contribuit în cea mai mare m\sur\ la
forma [ovin\ [i strâmt\ a na]ionalismului în Ardeal [i tot ei, prin
[colile deschise burgheziei în general, au infiltrat acesteia credin]a
în superioritatea catolicismului. Organizarea lor e foarte strâns\, cu
disciplin\, ridica]i ca nivel intelectual, fanatici, cu un sistem de leg\-
tur\ între ei [i cu Papa, de care ]in direct, foarte bine pus la punct.
Abilitatea lor, f\]\rnicia [i reaua lor credin]\ sunt proverbiale”8. La
22 octombrie 1955, lui Alexandru Dr\ghici9 i se prezenta un referat
intitulat M\suri în problema m\n\stirilor de pe teritoriul R.P.R. Se

8 Ibidem, p. 10.
9 Alexandru Dr\ghici – cel mai longeviv [i mai puternic ministru de interne

comunist (1952-1965) [i, în acela[i timp, principalul contracandidat al lui Ceau[escu
la succesiunea lui Dej. ~n dosarul pe care i-l preg\tiser\ pentru un proces ce n-a avut
loc niciodat\, fostele lui victime îl fac vinovat de moartea tuturor marilor oameni po-
litici ai României interbelice, de lichidarea tuturor rivalilor, [efilor s\i pe linie de partid
[i a lui Lucre]iu P\tr\[canu, de distrugerea [i anihilarea intelectualit\]ii, de moartea
oamenilor nevinova]i prin munc\ for]at\, frig, înfometare [i tortur\, la canal, la Pi-
te[ti [i Gherla, de încarcerarea [i moartea celor care nu-[i pl\tiser\ cotele sau se îm-
potriviser\ colectiviz\rii, de deport\ri [i încarcer\ri administrative. ,,Num\rul victi-
melor pe care le are pe con[tiin]\ trece de o sut\ de mii.” El însu[i, care obi[nuia s\
vorbeasc\ despre sine la persoana a treia ca pentru a-[i obiectiva cu modestie meri-
tele, recuno[tea c\ ,,Dr\ghici a frânt coloana vertebral\, a zdrobit, a nimicit, a stârpit
întreaga reac]iune [i pe to]i du[manii de clas\”. Nu exist\ o biografie a lui Dr\ghici,
cu excep]ia celei schi]ate de Mircea Chiri]oiu, din care rezult\ c\ omul acesta, atât
de puternic, avea doar patru clase elementare. Faptul c\ a plecat de la o condi]ie atât
de modest\ pare s\-i fi dat o nem\surat\ încredere în sine [i în sentimentul c\ are
un destin special. Aceluia[i autor îi dator\m [i un portret moral: era un om groso-
lan, primitiv [i îngâmfat. Era u[or de corupt [i manipulat în cele mai importante
decizii de o so]ie ahtiat\ dup\ glorie, putere [i bani. Intrigant, cinic [i slugarnic. Nu
a avut în toat\ existen]a decât un Dumnezeu, pe Dej. I se pun în seam\ 400-500 de
mii de arest\ri. Nimeni nu poate nici m\car aproxima num\rul celor mor]i. {tim doar
c\ i se datoreaz\ intrarea în închisoare, pentru delicte politice, a 13 600 de oameni, câ]i
au fost elibera]i între 1960-1964. Are ,,meritul” de a fi românizat aparatul de Se-
curitate, condus pân\ atunci de alogeni. A disp\rut din România în octombrie 1991
[i s-a refugiat în Ungaria, unde a ob]inut, mul]umit\ originii etnice a so]iei sale, azil
politic. Se pare c\, de[i ad\postit în Ungaria, la fiica lui, spaima târzie îl îmboln\vise
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pare c\ la originea acestui referat a stat studiul amintit mai sus,
elaborat în anul 1953, referatul prezentat lui Dr\ghici fiind doar o
reformulare [i o prescurtare a studiului respectiv. ~n opinia autorilor
documentului, înainte de 23 august 1944 m\n\stirile au avut un rol
antipopular [i antisocial, constituind focare ale organiza]iei legio-
nare [i puncte de sprijin ale regimurilor burghezo-mo[iere[ti. Dup\
aceast\ dat\, ele au ,,continuat activitatea lor antipopular\ prin lupta
împotriva regimului, aceast\ activitate fiind accentuat\ [i mai mult
în urma afluen]ei elementelor du[m\noase, care caut\, [i în unele
locuri au reu[it, s\ extind\ influen]a lor asupra unui num\r în-
semnat de credincio[i, în special în rândul ]\ranilor mai înapoia]i,
aceasta concretizându-se atât prin cre[terea num\rului celor ce in-
tr\ în m\n\stiri, cât [i prin num\rul ridicat al celor ce particip\ la
hramuri [i s\rb\tori religioase10. 

Pentru a înl\tura aceste manifest\ri, autorii referatului `i propuneau

ministrului Dr\ghici trei solu]ii, toate având o serie de ,,avantaje” [i

,,dezavantaje”. Prima solu]ie, considerat\ cea mai radical\, consta în

desfiin]area m\n\stirilor prin preluarea [i trecerea în proprietatea

statului a cl\dirilor, terenurilor, utilajelor etc. C\lug\rii [i c\lug\ri-

]ele urmau s\ se întoarc\ la casele lor, iar pentru m\n\stirile consi-

derate monumente istorice se propunea trecerea lor în subordinea

Academiei R.P.R. Prin aplicarea acestei solu]ii se urm\rea ob]inerea

a dou\ avantaje principale: desfiin]area punctelor de concentrare a

,,elementelor du[m\noase” [i lipsirea de ajutor moral [i material a

elementelor reac]ionare din ]ar\, sprijin pe care îl primeau din

partea m\n\stirilor. 

Autorii raportului îl asigurau pe Dr\ghici c\ ,,solu]ia” propus\ se

bucura [i de sprijinul unui num\r de ]\rani care ,,ar fi putut bene-

ficia”, într-un fel sau altul, de pe urma desfiin]\rii m\n\stirilor.

Vezi cazul Agapia11 cu repercursiuni grave pân\ în prezent. Al]i

9 pe b\trânul asasin de dromomanie [i, în panic\, s-ar fi preg\tit tot timpul pen-
tru o iminent\ plecare, b\gându-[i picioarele pe mânecile vestonului [i încer-

când s\ îmbrace pantalonii drept veston. A murit la 13 decembrie 1993 la pu]in
timp dup\ ce autorit\]ile maghiare au refuzat cererea de extr\dare formulat\ de
guvernul român, cu argumentul prescrierii crimelor de care era acuzat. (Doina

Jela, Lexiconul Negru, editura Humanitas, Bucure[ti, 2001, pp.103-105). 
10 C. Aioanei, C. Troncot\, Desfiin]a]i m\n\stirile – un ordin care nu a mai sosit,

în „Magazin Istoric”, an XXXII, nr. 8 (377)/1998, p. 29.

pe b\trânul asasin de dromomanie [i, în panic\, s-ar fi preg\tit tot timpul pentru
o iminent\ plecare, b\gându-[i picioarele pe mânecile vestonului [i încercând s\
îmbrace pantalonii drept veston. A murit la 13 decembrie 1993, la pu]in timp dup\
ce autorit\]ile maghiare au refuzat cererea de extr\dare formulat\ de guvernul ro-
mân, cu argumentul prescrierii crimelor de care era acuzat. (Doina Jela, Lexiconul
Negru, editura Humanitas, Bucure[ti, 2001, pp.103-105). 

11 ~n prezent, m\n\stirea se confrunt\ în instan]\ cu o serie de procese intens
mediatizate în mass-media, pentru a-[i proteja vatra m\n\stirii. Pe p\mântul din vatra
m\n\stirii (spa]iul din imediata apropiere, care înconjur\ sfântul loca[) comuni[tii
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,,beneficiari” urmau s\ fie c\lug\rii [i c\lug\ri]ele atra[i în pro-
duc]ie, care ,,abia a[teptau s\ fie izb\vi]i [i sco[i de sub influen]a
elementelor du[m\noase”12. Ministrul Dr\ghici îns\ a sesizat deza-

vantajele, mult mai numeroase, care au fost calculate [i prezentate

de c\tre subordona]ii s\i. Ace[tia au tras concluzia c\ desfiin]area

m\n\stirilor ar fi fost urmat\ de r\spândirea ,,elementelor du[m\-

noase” în toate zonele ]\rii, ceea ce ar fi condus la imposibilitatea

urm\ririi lor, mai ales c\ agentura din mediul rural nu garanta se-

sizarea din timp a eventualelor ,,ac]iuni du[m\noase” pe care

acestea le-ar întreprinde. Pe de alt\ parte, desfiin]area m\n\stirilor

era perceput\ ca o lovitur\ dat\ Bisericii Ortodoxe, p\cat cu care nici

m\car Securitatea nu p\rea dispus\, pentru moment, s\ se încarce.

Raportul atr\gea aten]ia c\ ,,starea de înapoiere politic\ [i cultural\

a majorit\]ii credincio[ilor nu garanteaz\ succesul acestei m\suri”, ci,

din contr\, poate da na[tere la tulbur\ri, întrucât majoritatea m\n\s-

tirilor sunt dispuse în locuri izolate, multe dintre acestea neputând

fi folosite ca [coli, spitale sau case de na[teri etc. Con[tien]i c\ si-

tua]ia politic\ interna]ional\ nu era propice unei asemenea m\suri,

a abandonat aceast\ ,,solu]ie” [i a propus o alt\ variant\13. 

Pentru a înlesni în]elegerea în ansamblu a gândirii, metodelor [i

tacticii folosite de regim, în încercarea de a diminua [i desfiin]a mo-

nahismul la mijlocul secolului al XX-lea, am considerat necesar a

prezenta în paralel, solu]iile celor dou\ documente amintite, emise

de autorit\]ile comuniste.

~n studiul din 1953, ca prim\ solu]ie, se propunea: ,,prima ati-

tudine ar fi aceea de a-i l\sa a[a cum sunt, cu speran]a c\ for]a lor va

sl\bi pe m\sur\ ce trecerea ]\rii spre socialism va aduce o cre[tere

a nivelului cultural al maselor. Ar fi pentru ei (monahii) o condi]ie

neprielnic\, deoarece, pe de o parte, ar pierde influen]a asupra ma-

selor, iar pe de alta, num\rul celor care se îndreapt\ spre c\lug\rie

ar sc\dea”. Dar tot ei î[i puneau problema c\ ,,a l\sa ca acest proces s\

se petreac\ de la sine, f\r\ supraveghere din partea Statului, înseamn\

11 au construit diferite imobile care perturba via]a duhovniceasc\ de aici. Ur-ma[ii

actuali ai acelor profanatori atei, sub masca a[a zisei democra]ii, continu\ în for]\

ac]iunea ini]iat\ de regimul comunist, eliberând titluri de proprietate di-feritor

persoane în vatra m\n\stirii. Scopul nedeclarat al acestora este de a pro-duce discordie

[i tulburare, dar mai cu seam\ de a lovi [i discredita monahismul [i Biserica. 
12 C. Aioanei, C. Troncot\, Desfiin]a]i M\n\stirile – un ordin…, art. cit., p. 29.
13 Ibidem, p. 30.

au construit diferite imobile care perturba via]a duhovniceasc\ de aici. Urma[ii

actuali ai acelor profanatori atei, sub masca a[a zisei democra]ii, continu\ în for]\

ac]iunea ini]iat\ de regimul comunist, eliberând titluri de proprietate diferitor

persoane în vatra m\n\stirii. Scopul nedeclarat al acestora este de a produce discor-

die [i tulburare, dar mai cu seam\ de a lovi [i discredita monahismul [i Biserica. 
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s\ l\s\m [i posibilitatea unor surprize. Faptul seam\n\ în parte cu

solu]ia integr\rii pa[nice a burgheziei în socialism”14. 

~n referatul lui Dr\ghici (1955), se propunea a doua variant\ de
diminuare a influen]ei m\n\stirilor asupra maselor: s\ fie concen-
tra]i c\lug\rii [i c\lug\ri]ele în câteva m\n\stiri [i s\ le fie interzis\
circula]ia (o variant\ de domiciliu obligatoriu). De asemenea, se
avea în vedere [i desfiin]area atelierelor [i a [colilor monahale de
toate gradele, precum [i introducerea unor norme restrictive de in-
trare în monahism. Aceast\ variant\ avea [i ea ,,dezavantajele” ei,
dup\ p\rerea lor, deoarece se crea ,,pericolul” constituirii unor ,,cen-
tre du[m\noase” [i mai puternice [i cre[terea rezisten]ei c\lug\rilor
[i c\lug\ri]elor [i influen]area credincio[ilor din satele situate în
vecin\tatea m\n\stirilor. ~ntrucât pericolele enun]ate puteau avea
urm\ri greu de cuantificat, de prevenit [i de controlat, s-a renun-
]at [i la aceast\ variant\. 

Studiul realizat de Ministerul Cultelor (1953), recomanda a doua
variant\, care ar p\rea mai simpl\: desfiin]area pur [i simplu a mo-
nahismului. Neajunsul acestei solu]ii era acela c\ ,,ar însemna s\
l\rgim mult terenul de lupt\ [i, în loc s\ avem de-a face numai cu
monahi, s\ avem [i grija maselor influen]ate de ace[tia, a celor înc\
«neridica]i» [tiin]ific, care cred înc\ în ei. ~ntrucât organiza]iile reli-
gioase tr\iesc [i au putere prin aderen]a pe care o au în mas\, orice
m\sur\ radical\ îndreptat\ împotriva lor ar trezi nemul]umiri, care ar
fi folosite ca apa tulbure pentru «ac]iuni du[m\noase» de natur\
politic\. Efectele defavorabile ar fi incomparabil mai mari decât ac-
]iunea «defavorabil\» pe care o pot desf\[ura c\lug\rii în prezent”.
Singura solu]ie just\ [i posibil\ v\zut\ era limitarea monahismului
în latura lui «p\gubitoare» [i a posibilit\]ii de a influen]a masele în
aceast\ direc]ie. Aceast\ limitare trebuia s\ se fac\ pe trei laturi: or-
ganizatoric\, economic\ [i ideologic\15. 

Aceast\ variant\ coincide oarecum cu ,,solu]ia” acceptat\ [i de
raportul lui Al. Dr\ghici care presupunea, pe de o parte, luarea de
m\suri menite s\ scoat\ masele de credincio[i de sub influen]a m\-
n\stirilor, iar pe de alt\ parte, s\ se limiteze posibilit\]ile m\n\sti-
rilor de a recruta noi c\lug\ri. Realizarea proiectului viza trei planuri:
politic (ideologic), economic [i administrativ. ~n plan ideologic se pre-
coniza ini]ierea unei campanii imediate [i directe pentru combaterea
misticismului, înso]it\ de m\suri preg\titoare, orientate spre: 

14 Arhiva Ministerului cultelor, dos. cit., p.13. 
15 Ibidem, p. 13.
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a) cunoa[terea fenomenelor naturii [i explicarea lor clar\, pe
m\sura puterii de în]elegere a ]\ranilor, cu accent ,,asupra p\r]ilor
care demonstreaz\ contradic]iile cu Biblia”;

b) alegerea cu grij\ a filmelor ce ruleaz\ la c\minele culturale
s\te[ti [i la caravanele cinematografice;

c) discreditarea c\lug\rilor [i a c\lug\ri]elor prin exploatarea în
pres\ a unor delicte, vicii etc. (metod\ folosit\ cu succes [i ast\zi).

M\surile economice aveau în vedere limitarea produc]iei reali-
zate în atelierele din m\n\stiri, cu excep]ia exportului, care trebuia
preluat progresiv, pe m\sur\ ce se constituiau cooperative sau în-
treprinderi de stat similare. Pe cale administrativ\, se propunea o in-
terven]ie hot\rât\ a statului pentru introducerea unor restric]ii se-
vere de natur\ s\ limiteze tot mai mult num\rul celor ce doreau s\
intre în via]a monahal\, mai ales al minorilor, care, în lipsa altor
posibilit\]i, b\teau la poarta m\n\stirilor pentru a fi primi]i ca uce-
nici, fra]i sau elevi în [colile elementare. Se vorbea în raport [i
despre ,,stârpirea vagabondajului c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor, inter-
zicerea învoirilor acordate acestora, supunerea unor controale me-
dicale în vederea elimin\rii celor cu ,,boli molipsitoare”, închide-
rea treptat\ a loca[urilor deservite de cel pu]in cinci c\lug\ri etc”.
Studiul realizat în 1953 recomanda mai multe m\suri, pentru limi-
tarea num\rului de c\lug\ri în m\n\stiri, dintre care amintesc doar
câteva mai relevante: 

• obliga]ia strict\ de a locui în m\n\stiri (aceasta i-ar face pe cei
înclina]i spre vagabondaj s\ plece singuri din monahism); 

• trierea tuturor [i eliminarea celor considera]i suspec]i [i a
celor care au desf\[urat o activitate contrar\ constitu]iei [i legilor în
vigoare; 

• reguli stricte privind condi]iile în care pot fi deschise noi
m\n\stiri; 

• condi]ii mai grele pentru primirea în m\n\stiri [i anume: in-
terzicerea intr\rii în monahism la o vârst\ prea timpurie, înainte de
satisfacerea serviciului militar [i a obliga]iilor [colare;

•  acceptarea unei persoane în m\n\stire era condi]ionat\ de o
autoriza]ie din partea statului16.

Pentru a diminua influen]a m\n\stirilor în via]a public\, pen-
tru a le îngreuna dezvoltarea [i a determina închiderea lor, m\n\s-
tirile au fost lovite mai ales din punct de vedere economic. Iat\, de

16 Ibidem, p. 20.
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pild\, una din restric]iile în acest sens: monahii erau obliga]i s\ tr\-
iasc\ numai din munca lor. Aceasta presupunea organizarea nu-
mai în spa]iul m\n\stirii a atelierelor de obiecte religioase, tipo-
grafii, leg\torii, fabrici de lumân\ri etc., în condi]iile în care li s-au
luat averile [i terenurile. Prin excep]ie, unor m\n\stiri li se permi-
tea înfiin]area de ferme, gr\dini, livezi, iazuri, dar numai pentru uzul
propriu. Proprietatea surselor generatoare de venituri f\r\ munc\
(case de închiriat) sau în care se folosesc salaria]i erau revizuite în spi-
ritul legilor în vigoare. ~n plus, munca ar mai avea avantajul c\ i-ar
]ine ocupa]i, ,,[tiind c\ inactivitatea e teren prielnic pentru misti-
cism17”. Sub aspect economic, m\n\stirile urmau s\ fie supuse, f\r\
excep]ie, dispozi]iilor fiscale [i economice în vigoare. Desfacerea pro-
duselor avea s\ se fac\ prin cooperative sau magazine de stat, pen-
tru a se evita pretextul plec\rii c\lug\rilor în ]ar\, precum frecven-
tarea prea deas\ a m\n\stirilor de c\tre cump\r\tori.

Via]a interioar\ a m\n\stirilor trebuia s\ fie organizat\ dup\ prin-

cipiul de ob[te. ,,Acest principiu are [i unele dezavantaje, pentru c\

înt\re[te disciplina [i solidaritatea, dar are [i avantajul c\ monahii pot

fi mai bine controla]i [i supraveghea]i, dac\ se va avea grij\ ca

personalul de conducere s\ fie bine ales; atunci avantajele cresc con-

siderabil”18. Documentul vorbe[te despre propuneri pentru limita-

rea influen]ei ideologice, care ar trebui puse în practic\ de c\tre Mi-

nisterul Cultelor. Amintesc doar câteva asemenea propuneri, pentru

a vedea care era mentalitatea [i perfidia cu care regimul c\uta s\ con-

troleze [i s\ dilueze monahismul românesc:

• limitarea monahismului la rosturi strict religioase [i lichida-

rea ultimelor ac]iuni cu caracter social pe care le-ar mai avea; 

• stare]ii m\n\stirilor trebuie s\ inspire încredere total\; numirea

lor trebuie s\ aib\ [i acordul statului; 

• interzicerea vagabondajului sub sanc]iunea excluderii din

monahism sau a desfiin]\rii m\n\stirii, dac\ e vinovat\ conducerea; 

• stricta reglementare a cazurilor de plec\ri cu misiuni din m\-

n\stire; 

• aplicarea de dispozi]iuni contra c\lug\rilor care se dedau la ac-

]iuni mistice d\un\toare cu influen]\ asupra maselor; 

• pelerinajele [i procesiunile s\ aib\ loc numai cu aprobarea

[efului Bisericii respective [i cu [tirea Ministerului Cultelor; 

17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 21.
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• supravegherea contactului cu masele, pentru a evita ca m\-
n\stirile s\ fie folosite ca ,,instrumente de manevr\ politic\”19. 

2. Preg\tirea intelectual\ a monahilor în aceast\ perioad\ 
de prigoan\

Patriarhul Iustinian a ini]iat un program de ridicare a nivelului
cultural al c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor care nu aveau cele 7 clase ele-
mentare ale înv\]\mântului obligatoriu. ~n anul 1958 existau deja
56 de [coli monahale, profesorii fiind recruta]i dintre absolven]ii de
seminar. Aceste [coli erau frecventate de tot personalul m\n\stirii care
nu împlinise vârsta de 40 de ani20. Cadrele Securit\]ii nu vedea cu
ochi buni preg\tirea personalului monahal în aceste [coli. Semina-
riile monahale erau adev\rate institu]ii de preg\tire [i organizare a eli-
tei c\lug\re[ti care, potrivit Securit\]ii, cultiva intens un spirit mistic
contrar regimului de «democra]ie popular\». ~ntr-un referat al D.G.-
S.S. din 1958 se men]ioneaz\ atitudinea [i concep]ia patriarhului pe
care o avea fa]\ de m\n\stiri, de preg\tirea intelectual\ [i rolul mo-
nahilor în Biseric\. M\n\stirile trebuie s\ fie, zicea el, ,,ca un far care
lumineaz\ în mijlocul m\rii drumul cor\biilor”. Punea accentul pe
,,organizarea unei vie]ii temeinice” în m\n\stiri [i pe ,,rolul de misio-
nari” al c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor21. Seminariile monahale aveau ca
scop preg\tirea unei ,,elite monahale” [i organizarea lor f\cea parte
dintr-un plan care tindea s\ redea m\n\stirilor ,,rolul [i rostul lor de
odinioar\”. Iustinian a acordat o aten]ie deosebit\ cultiv\rii [i preg\-
tirii intelectuale a monahilor. Anterior instal\rii lui Iustinian ca pa-
triarh, seminariile monahale erau frecventate de cca. 90 c\lug\rii [i
c\lug\ri]e, iar institutele teologice, de numai 3-4 c\lug\ri. Situa]ia
aceasta se schimb\ radical dup\ ce el preia conducerea B.O.R.
Astfel, la Seminarul monahal de la Agapia frecventau 53 de c\lug\-
ri]e, la Seminarul monahal de la Horezu frecventau 70 de c\lug\ri]e,
iar la [coala de cânt\re]i de la Neam] frecventau 20 de c\lug\ri. De
asemenea, Institutul Teologic din Bucure[ti avea 21 de c\lug\ri]e [i
30 de c\lug\ri studen]i, la care se mai ad\ugau cinci c\lug\ri în-
scri[i la doctorat. De aceea, Patriarhului i se repro[a c\ a p\r\sit linia

19 Ibidem, p. 22.
20 ***, Via]a Monahal\ în ultimii 10 ani, în ,,Biserica Ortodox\ Român\”, an

LXXVI, 1958, nr. 5-6, p. 509.
21 Cristina P\iu[an, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodox\ Român\ sub regimul

comunist 1945-1958, vol. I, Ed. INST, Bucre[ti, 2001, p. 322.
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tradi]ional\ a B.O.R., permi]ând [i încurajând frecventarea de
c\tre c\lug\ri a Institutului Teologic, fapt nemaiîntâlnit în Ortodoxie
pân\ atunci, ca s\ fie c\lug\ri]e licen]iate sau doctori în teologie22.

~n pofida limit\rii libert\]ii religioase, datorit\ abilit\]ii Patriar-
hului [i m\surilor luate de el, s-a ajuns la o situa]ie paradoxal\: în-
viorarea vie]ii m\n\stire[ti într-o perioad\ de teroare [i de supri-
mare a libert\]ii umane. Ori, asemenea realitate nu putea fi mult timp
tolerat\, astfel încât, din ini]iativa autorit\]ilor atee, Regulamentul
[colilor de cânt\re]i [i al seminariilor a fost modificat, iar sec]ia mo-
nahal\ de pe lâng\ Seminarul Teologic Neam] a fost desfiin]at\. 

Aceste m\suri au generat o stare de adânc\ îngrijorare, dup\

cum rezult\ [i din memoriul adresat Patriarhului Iustinian [i Sfân-
tului Sinod la 16 septembrie 1956 de un grup de 19 monahi între

care s-au num\rat arhimandri]ii Benedict Ghiu[, Sofian Boghiu [i
protosinghelul Ioasaf Popa. ,,Din convorbirile noastre cu unii con-

duc\tori [i proesto[i ai m\n\stirilor”, se spunea în memoriu, „am cons-

tatat c\ opinia monahal\ este adânc îngrijorat\ de desfiin]area unicei
sec]ii monahale pentru cultivarea monahilor. Aceast\ îngrijorare este

cu atât mai alarmant\ cu cât preo]ii monahi [i duhovnicii m\n\sti-
rilor se r\resc, iar al]ii nu pot fi hirotonisi]i decât cu absolven]a semi-

narului. Dar nu numai atât, clericii monahi cu preg\tire superioar\
sunt, de asemenea, necesari în m\n\stirile de maici, în adminis-

tra]ia m\n\stireasc\ [i bisericeasc\, la catedralele eparhiale, în înv\-
]\mânt, precum [i în lucrarea misionar\ atât de actual\”. 

~n finalul memoriului, c\lug\rii propuneau reînfiin]area unei [coli
monahale care s\ func]ioneze pe lâng\ [coala de cânt\re]i biseri-
ce[ti [i Seminarul Teologic de la Curtea de Arge[. Ac]iunile autori-
t\]ilor comuniste îndreptate împotriva Bisericii [i a monahismului
prin intimidarea celor cu responsabilit\]i de conducere [i obstruc-
]ionare a procesului preg\tire a personalului monahal reiese din-
tr-un raport din 2 octombrie 1959, adresat Direc]iei a III-a M.A.I.,
unde agentul respectiv men]ioneaz\: ,,…Patriarhul, printr-o decizie
din 11 septembrie 1959, a aprobat func]ionarea seminarului mona-
hal de la M\n\stirea Agapia. Pentru deschiderea acestui seminar, a
fost trimis ca delegat numitul Mântulescu, din Cadrul Patriarhiei
Bucure[ti, pentru ca la 1 octombrie s\ fac\ deschiderea seminarului.
~n baza dispozi]iei primite de la împuternicitul regional Bac\u, De-
partamentul Cultelor, aceste s-a deplasat la M\n\stirea Agapia, unde

22 Ibidem, p. 323.
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a g\sit pe numitul Mântulescu, c\ruia i-a pus în vedere c\ în con-
formitate cu statutul, nu va putea proceda la deschiderea seminarului. 

~n aceast\ situa]ie, acest Mântulescu nu a procedat la deschiderea
seminarului [i a cerut rela]ii la patriarhie în acest caz, a[teptând re-
zultatul mai important de semnalat este faptul atitudinii stare]ei
Veronica Constantinescu, care de fa]a împuternicitul Cultelor re-
gional, cât [i fa]\ de inspectorul general din Departamentul Cul-
telor, Vasilescu, a declarat c\, dac\ a[a stau lucrurile, f\r\ aprobarea
scris\ a patriarhului care s\ anuleze decizia din 11 septembrie 1959,
nu poate s\ recunoasc\ aceast\ hot\râre. De asemenea, sus numita,
în conformitate cu noul statut, trebuie s\ se supun\ Mitropoliei din
Ia[i, întrucât, pân\ la apari]ia noului statul, apar]ineau direct de pa-
triarhie, în care sens, de asemenea a declarat c\ ea ca [ef direct
recunoa[te numai pe patriarh, c\ruia i se adreseaz\ în orice pro-
blem\ va avea de rezolvat privind M\n\stirea Agapia”23. 

Una dintre explica]iile încerc\rii de suprimare a seminariilor
monahale o ofer\ chiar Al. Dr\ghici: C\lug\rii [i c\lug\ri]ele, de
ast\ dat\ mai bine preg\ti]i din punct de vedere dogmatic, reu[esc
cu mai mult\ u[urin]\ s\-[i impun\ concep]iile lor unui num\r în-
semnat de elemente înapoiate, izbutind s\ le trag\ la m\n\stiri24. Pro-
blema preg\tirii intelectuale a clericilor, a personalului monahal [i a
preg\tirii candida]ilor pentru scaunele episcopale a fost abordat\ [i
de mitropolitul c\rturar Nicolae B\lan25 într-o scrisoare adresat\ în
anul 1947 prim-ministrului Petru Groza26. 

23 ACNSAS, fond Documentar, dosar 71, f. 169-169v, apud George Enache,
Adrian Nicolae Petcu, Monahismul Ortodox [i Puterea Comunist\ în România
anilor 50, Editura Prtener, Gala]i, 2009, p. 109-110. 

24 Vasile Cristian, art. cit., p. 166.
25 Mitropolitul Nicolae B\lan s-a n\scut la 27 aprilie 1882, în p\r]ile Bistri]ei. A

urmat gimnaziul gr\niceresc la N\s\ud [i Facultatea de Teologie la Cern\u]i, unde

a luat [i doctoratul. Face studii de specialitate la Breslau. ~ntre 1905-1920 este pro-

fesor de Dogmatic\, Apologetic\ [i Moral\ la Sibiu. La 14 februarie 1920 a fost ales

Mitropolit al Ardealului. A fost preocupat de preg\tirea viitorilor ierarhi, profesori

de teologie, consilieri, etc. A trimis mul]i tineri la studii în ]ar\ [i peste hotare.

Mitropolitul Nicolae Colan, episcopul Nicolae Popovici, profesorii Nicolae Terchil\,

Dumitru St\niloae, Nicolae Neaga, Liviu Stan, Grigorie Marcu, Dumitru C\lug\r, Teo-

dor Bodogoae, Nicolae Balca, mitropolitul Nicolae Mladin [i mul]ii al]ii.( Pr. Prof. Ion

Vicovan, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Ed. Trinitas, Ia[i, 2002, p.248).
26 Multele [i importantele griji de ordin politic c\rora ave]i s\ le face]i fa]\ în

aceste vremuri de r\scruce pentru via]a poporului nostru socotesc c\ nu v\ dau

r\gaz s\ v\ preocupa]i [i de problemele biserice[ti atât cât [tim c\ o cere inima
domniei voastre, atât de legat\ de via]a noastr\ bisericeasc\. De aceea, v\ rog
s\-mi îng\dui]i ca, în baza cuno[tin]ei vechi ce ne une[te [i având calitatea de
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3. Situa]ia dinaintea Decretului 410

Afluxul tinerilor spre a[ez\mintele monahale a reprezentat o
alt\ cauz\ a ciocnirii dintre m\n\stiri [i autorit\]i. Dac\ în [coli,
licee [i întreprinderi a luat na[tere o agresiv\ propagand\ comu-
nist\ asupra tinerilor, în m\n\stiri acest ,,bombardament” ideo-
logic nu-[i atingea ]inta deoarece, conform Securit\]ii, ,,tinerii de
aici se aflau sub influen]a unei educa]ii mistice”. Cum propagan-
di[tii PMR nu puteau face propagand\ [i în m\n\stirii pentru ,,a
l\muri [i dinamiza” personalul în sensul dorit de regim, exodul tine-
rilor spre lumea monahal\ trebuia oprit. ~ns\ rezolvarea problemei

26 cel mai vechi membru al Sinodului arhidiecezan din Sibiu, s\ v\ supun aten]iei
domniei voastre, în mod personal, câteva din punctele cu caracter mai urgent
ale unui program de politic\ bisericeasc\, a c\ror înf\ptuire, dac\ ar urm\ri-o
onoratul guvern ce-l prezida]i, ar binemerita [i de la neam [i de la Biseric\.

 Am observat în Biserica din vechiul Regat lipsa unor candida]i cu preg\tire
serioas\ pentru scaunele de ierarhi. Cauzele socotesc c\ sunt în general
urm\toarele dou\: a) m\n\stirile aflându-se într-o stare cultural\ inferioar\ nu
pot da din sânul lor elemente apte pentru o asemenea misiune de cârmuitor de
suflete; b) ierarhii fie c\ s-au recrutat din preo]i c\s\tori]i, fie c\ au fost ale[i
dintre monahi, n-au fost [i nu sunt preocupa]i de grija de-a cre[te o pleiad\ de
tineri din care s\ se recruteze viitorii conduc\tori ai Bisericii. Deci, de câte ori
ajunge vacant un scaun episcopal, se fac tot felul de combina]ii str\ine de
interesele Bisericii. Biserica trebuie s\ aib\ în jurul fiec\rui scaun episcopal un
stat major de clerici cul]i, care trebuie forma]i [i educa]i nu numai în [colile
teologice din ]ar\, ci [i în [colile alese din str\in\tate, de unde pot aduce
impresii [i înv\]\minte bune de aplicat în via]a noastr\ bisericeasc\. ~n lipsa unei
astfel de pleiade de tineri preg\ti]i, de câte ori se pune problema ocup\rii unui
scaun devenit vacant, decide întâmplarea combinat\ cu cele mai p\tima[e
intrigi: ajunge c\ unui preot i-a murit so]ia sau a divor]at, ca s\ se socoteasc\
vrednic de a fi episcop [i s\ pun\ în mi[care tot felul de mijloace [i for]e str\ine
de idealurile Bisericii, ca s\-[i realizeze scopul. 

Alegerile nu mai promoveaz\ la conducerea Bisericii elemente care s\ se fi
distins prin munca, prin cultura, prin caracterul lor. Iar urm\rile unor astfel de
practici, ne d\m seama cu to]ii, cât de p\gubitoare sunt pentru Biseric\ [i pentru
via]a poporului în general. La noi, în Ardeal, de[i n-am avut m\n\stiri,
selec]iunea aceasta s-a f\cut de la Mitropolitul Andrei {aguna încoace datorit\
grijii ierarhilor de a preg\ti elemente serioase prin trimiterea la studii în
str\in\tate, dar [i datorit\ unor împrejur\ri ce f\ceau ca oamenii cu însu[iri alese
[i cu frumoas\ cultur\ s\ se devoteze Bisericii. Datorit\ acestui fapt, dup\ unirea
politic\ de la 1918, Biserica din Ardeal a avut elemente suficiente pentru ca s\ le
a[eze în fruntea episcopiilor nou înfiin]ate, iar pe cele vechi s\ le învioreze.

 

cel mai vechi membru al Sinodului arhidiecezan din Sibiu, s\ v\ supun aten]iei
domniei voastre, în mod personal, câteva din punctele cu caracter mai urgent ale
unui program de politic\ bisericeasc\, a c\ror înf\ptuire, dac\ ar urm\ri-o onoratul
guvern ce-l prezida]i, ar binemerita [i de la neam [i de la Biseric\.

 Am observat în Biserica din vechiul Regat lipsa unor candida]i cu preg\tire se-
rioas\ pentru scaunele de ierarhi. Cauzele socotesc c\ sunt în general urm\toarele
dou\: a) m\n\stirile aflându-se într-o stare cultural\ inferioar\, nu pot da din sânul
lor elemente apte pentru o asemenea misiune de cârmuitor de suflete; b) ierarhii fie
c\ s-au recrutat din preo]i c\s\tori]i, fie c\ au fost ale[i dintre monahi, n-au fost [i
nu sunt preocupa]i de grija de-a cre[te o pleiad\ de tineri din care s\ se recruteze
viitorii conduc\tori ai Bisericii. Deci, de câte ori ajunge vacant un scaun epis-
copal, se fac tot felul de combina]ii str\ine de interesele Bisericii. Biserica trebuie
s\ aib\ în jurul fiec\rui scaun episcopal un stat major de clerici cul]i, care trebuie
forma]i [i educa]i nu numai în [colile teologice din ]ar\, ci [i în [colile alese din
str\in\tate, de unde pot aduce impresii [i înv\]\minte bune de aplicat în via]a
noastr\ bisericeasc\. ~n lipsa unei astfel de pleiade de tineri preg\ti]i, de câte ori se
pune problema ocup\rii unui scaun devenit vacant, decide întâmplarea combi-
nat\ cu cele mai p\tima[e intrigi: ajunge c\ unui preot i-a murit so]ia sau a divor]at,
ca s\ se socoteasc\ vrednic de a fi episcop [i s\ pun\ în mi[care tot felul de mij-
loace [i for]e str\ine de idealurile Bisericii, ca s\-[i realizeze scopul. 

Alegerile nu mai promoveaz\ la conducerea Bisericii elemente care s\ se fi dis-
tins prin munca, prin cultura, prin caracterul lor. Iar urm\rile unor astfel de prac-
tici, ne d\m seama cu to]ii, cât de p\gubitoare sunt pentru Biseric\ [i pentru via]a
poporului în general. La noi, în Ardeal, de[i n-am avut m\n\stiri, selec]iunea
aceasta s-a f\cut de la Mitropolitul Andrei {aguna încoace datorit\ grijii ierarhilor
de a preg\ti elemente serioase prin trimiterea la studii în str\in\tate, dar [i dato-
rit\ unor împrejur\ri ce f\ceau ca oamenii cu însu[iri alese [i cu frumoas\ cultur\
s\ se devoteze Bisericii. Datorit\ acestui fapt, dup\ unirea politic\ de la 1918, Bi-
serica din Ardeal a avut elemente suficiente pentru ca s\ le a[eze în fruntea episco-
piilor nou înfiin]ate, iar pe cele vechi s\ le învioreze.

Mai târziu, locul acelor b\rba]i din genera]ia mai veche l-au ocupat elemente ti-

nere, formate în mare parte prin în]elegerea ce am dat-o eu acestei probleme. Astfel,

în scaunele episcopale din Ardeal se g\sesc azi b\rba]i bine preg\ti]i, care, la rândul

lor, vor preg\ti elemente bune pentru necesit\]ile de viitor. Cum poate ajuta statul re-

medierea acestei situa]ii? Desigur problema preg\tirii elementelor de valoare pentru
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nu era tocmai u[oar\, deoarece stare]ii [i duhovnicii atr\geau ti-
nerii ce împrosp\tau ob[tea, educându-i tradi]ional, formând carac-
tere, oameni cu demnitate care aveau râvn\ spre cele sfinte, lucrând
cu drag în ateliere s\ aduc\ beneficii m\n\stirilor27. 

Nemul]umit la 16 septembrie 1958, D. Dogaru, secretar gene-
ral la Departamentul Cultelor de pe lâng\ Consiliul de Mini[tri, a
trimis forurilor conduc\toare o not\ în care mai întâi informa des-
pre ,,nemul]umirile Patriarhului Iustinian”, provocate de decizia U.C.-
C.O.M. de a nu mai da comenzi m\n\stirilor cu începere de la 1 ia-
nuarie 1959, apoi aducea la cuno[tin]\ celor în drept c\ a venit
timpul ca „problemei m\n\stirilor s\ i se acorde o aten]ie special\”.
Sup\rat de îndr\zneala patriarhului, el atr\gea aten]ia ,,c\ num\-
rul c\lug\rilor [i al c\lug\ri]elor crescuse peste m\sur\” [i c\ aceast\
situa]ie nu mai poate fi tolerat\, iar patriarhului trebuie s\-i intre
bine în cap c\ „scopul comenzilor date de U.C.C.O.M. a fost de a da
de lucru c\lug\ri]elor [i de a stârpi vagabondajul [i cer[etoria acestora
[i nu acela de a da prilej stare]elor de a recruta tinere fete în mo-
nahism, cum s-a întâmplat în toate m\n\stirile”28.

~nvinuind BOR c\ nu a examinat niciodat\ cre[terea num\-
rului m\n\stirilor [i a c\lug\rilor în raport cu nevoile reale ale Bi-
sericii [i cu posibilit\]ile de între]inere a noilor veni]i, Dogaru atr\-
gea aten]ia asupra urm\toarei concluzii: „Conducerea Bisericii Or-
todoxe nu a luat nici o m\sur\ fa]\ de p\trunderea în monahism a
unor elemente criminale, reac]ionare sau lene[e, care au c\utat s\
fac\ din m\n\stiri focare ostile regimului ro[u”. Grijuliu peste m\sur\

27 scaunele de ierarhi este o problem\ a Bisericii [i ea trebuie s\ [i-o asume

în mod direct. Dar, ca s\-[i ia asupra ei împlinirea acestei datorii, credem c\ ar fi

bine ca domnia voastr\, Domnule prim-ministru, s\ atrage]i aten]ia organelor

supreme biserice[ti asupra ei, printr-o adres\ din partea domniei voastre,

promi]ând totodat\ sprijinul efectiv al guvernului. Sprijinul acesta l-a]i concretiza

punând în vedere un num\r de burse pe care statul le-ar pune la dispozi]ia

Bisericii pe seama unor absolven]i foarte bine selec]iona]i ai Facult\]ilor [i

Academiilor teologice ca s\ mearg\ la studii în str\in\tate. ~napoindu-se ace[ti

tineri în ]ar\, ierarhii ar avea datoria de a-i ajuta la dezvoltarea culturii [i

personalit\]ii lor, aplicându-i cu posturi de r\spundere din centrele eparhiale. La

ei ar face apoi Biserica apel când s-ar pune problema întregirii vreunui scaun

episcopal. Domnia voastr\, ajutând la preg\tirea unor astfel de tineri, v-a]i

câ[tiga un titlu nepieritor la recuno[tin]a lor [i a Bisericii…” (Sibiu, 10 februarie

1947). Pr. Prof. Adrian Gabor, Biserica Ortodox\ Român\ [i regimul comunist
(1945-1964), curs ms., Bucure[ti, 2006-2007, pp. 211-212.

27 C. Vasile, art. cit., p. 167.
28 C. Aioanei, C. Troncot\, Desfiin]a]i m\n\stirile, art. cit., p. 30.
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de soarta regimului amenin]at de ,,elementele du[m\noase” din m\-
n\stiri, el propune s\ se cear\ Bisericii Ortodoxe s\ admit\ unele
schimb\ri de fond29.

La rândul lui, ministrul de Interne, Generalul colonel Alexandru
Dr\ghici, a trimis Direc]iei a III-a a Securit\]ii un exemplar al acestei
note, cu urm\torul ordin: ,,S\ se dezvolte mai mult ca un plan în
timp [i cu termen de executare”30. Cu textul acestui raport D. Do-
garu, a venit [i la [edin]a Sfântului Sinod din 15 decembrie 1958

29 Sinodul episcopilor s\-[i asume personal responsabilitatea pentru noile ad-

miteri în monahism, modificând art. 11 din Regulament, în sensul c\ episcopul, [i

nu stare]ul, s\ aprobe intrarea provizorie (de încercare) în m\n\stire;

• episcopii s\ controleze ca noii candida]i s\ îndeplineasc\ toate celelalte con-

di]ii cerute de regulament [i de canoane;

• s\ se evite admiterea minorilor;

• num\rul noilor admi[i s\ ]in\ seama de posibilit\]ile de între]inere pe care le

au m\n\stirile [i de nevoile reale ale Bisericii, de m\sura în care ei pot lucra pentru

nevoile Bisericii [i nu pentru pia]\ sau export, ca în prezent;

• s\ se reduc\ num\rul schiturilor [i m\n\stirilor prin concentrarea c\lug\rilor

în locurile cu posibilit\]i de cazare;

• s\ se exclud\ din m\n\stiri to]i c\lug\rii care, prin trecutul lor sau prin ati-

tudinea lor politic\ de azi, nu au nimic în comun cu c\lug\ria. De asemenea, s\ fie

exclu[i [i cei care nu îndeplinesc condi]iile regulamentului în vigoare;

• s\ nu fie hirotoni]i preo]i sau diaconi c\lug\ri care nu au studiile necesare pre-

o]ilor de mir;

• s\ se reglementeze cu stricte]e ie[irile [i învoirile din m\n\stiri;

• BOR s\ fac\ o analiz\ a nevoilor reale de c\lug\ri [i a posibilit\]ilor de între-

]inere a acestora [i s\ nu mai conteze în viitor pe sprijinul masiv [i organizat al statului;

• s\ se desf\[oare o munc\ s\n\toas\ de îndrumare [i orientare a c\lug\rilor [i

c\lug\ri]elor prin reorganizarea programului cursurilor [colilor monahale;

• s\ se înceteze ac]iunea de recrutare de c\lug\ri]e care vizeaz\ îndeosebi fetele

tinere. ~ndreptarea spre m\n\stire s\ fie un act personal al celei în cauz\, nu rezul-

tat al promisiunilor [i propagandei ce se fac în prezent de unele stare]e [i c\lug\ri]e;

• în func]ie de îndeplinirea condi]iilor de mai sus, s\ se dea dispozi]ie U.C.-

C.O.M.-ului s\ men]in\ provizoriu sistemul actual, îns\ la volum redus la 50%,

pentru a nu mai încuraja noi intr\ri în monahism [i pentru a evita, totu[i, dezor-

ganizarea brusc\ a m\n\stirilor;

• împuternici]ii Departamentului Cultelor s\ fie autoriza]i s\ sprijine organele

locale în plasarea în câmpul muncii a c\lug\ri]elor care doresc s\ p\r\seasc\

monahismul;

• comitetele executive ale sfaturilor populare, [colile [i c\minele culturale s\

se ocupe de minorii care vor s\ plece la m\n\stiri, analizând cauzele (orfani, copii

mul]i la p\rin]i, lips\ de orientare etc.), luând m\suri de îndrumare a lor în vederea

plas\rii [i calific\rii într-o meserie;

• patriarhul s\ examineze toate acestea [i s\ ia m\suri. 
30 C. Aioanei, C. Troncot\, Desfiin]a]i m\n\stirile, art. cit., p. 31.



161ISTORIE {I MISIUNE CRE{TIN| 

unde a repro[at conducerii BOR c\ ,,înc\lcarea unor dispozi]iuni
ale regulamentului de organizare [i func]ionare a m\n\stirilor a dus
la existen]a unei st\ri de lucruri… ce prezint\ pericol pentru ordi-
nea public\ [i securitatea statului nostru”31. Drept urmare, el a re-
comandat membrilor Sfântului Sinod, pentru ,,st\vilirea [i lichidarea
acestei situa]ii” urm\toarele m\suri:

• modificarea regulamentului de organizare [i func]ionare a m\-
n\stirilor ,,care s\ asigure un personal monahal de bun\ calitate
moral\ [i cre[tineasc\”; 

• excluderea din monahism a celor care au suferit condamn\ri,
arest\ri sau care prin trecutul lor ,,nu pot face cinste Bisericii”;

• scoaterea din m\n\stiri a celor care nu aveau 7 clase sau a c\ror
prezen]\ în m\n\stire era contrar\ regulamentului;

• fixarea pentru fiecare m\n\stire a unei limite maxime de vie-
]uitori;

• închiderea m\n\stirilor [i schiturilor g\site ,,necorespunz\-
toare pentru monahism” ori schimbarea destina]iei acestora32.

La doar câteva zile de la interven]ia lui Dogaru în Sfântul Sinod,

la 19 decembrie 1958, a fost întocmit un nou referat care con]inea

,,solicitarea Departamentului Cultelor de a fi sprijinit” în punerea

m\surilor enumerate în practic\. Neîncrederea respectivei institu]ii

în membrii Sfântului Sinod al BOR era întemeiat\, deoarece cei mai

mul]i dintre ei încercau s\ se opun\ [i s\ nuan]eze m\surile ce le fu-

seser\ ,,sugerate”. Conducerea M.A.I. considera c\ Securitatea putea

ajuta Departamentul Cultelor oferindu-i date despre situa]ia exact\

a m\n\stirilor [i schiturilor din ]ar\, pozi]ia topografic\, valoarea lor

istoric\ sau arhitectonic\, capacitatea de cazare, despre trecutul [i ,,ac-

tivitatea du[m\noas\” a unor c\lug\ri, c\lug\ri]e [i altor elemente

din rândul personalului deservent. Mili]ia era chemat\ s\ sprijine

ac]iunea cu datele existente în eviden]a popula]iei [i altele. Pentru

asigurarea caracterului secret al m\surilor, a prevenirii st\rilor de agi-

ta]ie în cadrul m\n\stirilor [i în afara lor, se propunea o colaborare

strâns\ între Departamentul Cultelor [i M.A.I. Finalizarea acestei

colabor\ri a reprezentat-o apari]ia Decretului de Stat nr. 410/28 oc-

tombrie 1959. 

Pe baza datelor furnizate de M.A.I., Departamentul Cultelor ela-
borase proiectul pentru noul regulament de organizare [i func]ionare

31 A.S.R.I., fond ,,D” nr. 7729, pp. 482-484. 
32 C. Aioanei, C. Troncot\, Contra armatei... art. cit., p. 5.
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al m\n\stirilor ale c\rui prevederi puneau în aplicare concluziile lui
Al. Dr\ghici. Astfel, represiunea contra slujitorilor Bisericii nu mai în-
tâmpina nici o piedic\ legal\. ~ns\ mai înainte de apari]ia Decre-
tului 410, pe 27 martie 1959 au fost sco[i din via]a monahal\ zeci de
c\lug\ri [i fra]i, c\lug\ri]e [i surori doar pe baza unor tabele care îi
calificau drept ,,elemente nesigure”. M\sura represiv\ avea drept
suport informa]ii neverificate sau pur [i simplu inventate. ~n majo-
ritatea cazurilor, listele con]ineau nume ale unor persoane ce, con-
form Decretului 410, ar fi putut r\mâne în m\n\stiri, deoarece aveau
studii teologice sau întruneau vârsta prev\zut\ în Decret. Atunci au
fost alunga]i din M\n\stirea Slatina (Suceava), un num\r de 11 c\lu-
g\ri [i fra]i. Totodat\, se anticipau anumite epur\ri [i se luau m\suri
asiguratorii ca aplicarea decretului s\ nu lase vreo porti]\ celor viza]i.
Loca[urile de rug\ciune r\mase f\r\ slujitori ca urmare a acestor
liste au fost desfiin]ate sau li s-a da alt\ destina]ie. ~ntreaga ope-
ra]iune s-a desf\[urat cu implicarea direct\ a Securit\]ii, c\reia i s-a
aprobat s\ ac]ioneze în numele organelor de mili]ie. Zelul cu care
principala for]\ de represiune s-a angajat în aceast\ opera]iune de
,,cur\]ire” a mediului duhovnicesc s-a lovit de opozi]ia unor clerici
din conducerea BOR, care întreprindeau diferite manevre pentru îm-
piedicarea [i sabotarea m\surilor luate de stat, inclusiv prin t\r\g\-
narea aplic\rii totale [i la timp a programului preconizat33.

4. Atitudinea Patriarhului Iustinian

A[a cum î[i asumase responsabilitatea, Patriarhul Iustinian s-a
str\duit s\ creeze condi]ii pentru educarea, îmbun\t\]irea vie]ii du-
hovnice[ti [i ridicarea prin cultur\ a monahismului românesc. ~n
acest sens, a[a cum am amintit deja, a înfiin]at seminarii mona-
hale: unul de c\lug\ri, la M\n\stirea Neam] [i dou\ de c\lug\ri]e,
la Agapia [i Horezu. A înfiin]at [coli monahale de trei ani în m\-
n\stirile mari. De asemenea, în m\n\stirile mari se ]ineau sinaxe s\p-
t\mânale, sus]inute de c\lug\rii mai îmbun\t\]i]i, care se ghidau dup\
o program\ analitic\ emis\ de Patriarhie (de ex. Administra]ia Pa-
triarhal\ cu nr. 906/ 1957)34. Totodat\, a introdus munca organizat\
în atelierele me[te[ug\re[ti în aproape toate m\n\stirile, cu scopul
de a asigura supravie]uirea acestora [i, implicit, de a demonstra

33 C. Aioanei, Contra armatei negre, art. cit., p. 9.
34 Arhiva M\n\stiri Sih\stria, Idem, Procese Verbale ale consiliilor duhovnice[ti

[i conferin]e duminicale, dosar 13/1958.
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comuni[tilor atei ,,utilitatea” c\lug\rilor [i a c\lug\ri]elor. Regula-
mentul pentru organizarea [i func]ionarea m\n\stirilor, elaborat
sub supravegherea autorit\]ilor comuniste în timpul patriarhatului
s\u, prevedea obligativitatea frecvent\rii, de c\tre personalul mo-
nahal, a [colilor monahale [i me[te[ug\re[ti. Pentru tunderea în
monahism era necesar\ absolvirea [colilor monahale cu durat\ de
trei ani, dup\ programa special\ întocmit\ de Sfântul Sinod. 

Aceasta prevedea dou\ ore de studiu zilnic pentru obiectele

religioase [i cel pu]in [ase ore activitate în ateliere. Numai absolven]ii

acestei [coli puteau fi tun[i în monahism35. La finalizarea [colii se

elibera un certificat de calificare me[te[ug\reasc\36 într-o meserie, act

care era solicitat la dosarul de tundere în monahism. Aceste condi]ii

de intrare în monahism constituiau o manevr\ abil\ a patriarhului la

presiunea regimului comunist c\reia Biserica trebuia s\ ]in\ piept.

La una dintre sinaxele cu stare]i [i stare]e, Patriarhul Iustinian a evi-

den]iat importan]a [i locul rug\ciunii în via]a duhovniceasc\: ,,Dar s\

se [tie c\ rug\ciunea primeaz\ în m\n\stire, munca fiind pe al doi-

lea plan. Nu putem s\ sacrific\m ceea ce via]a noastr\ monahal\ are

esen]ial, adic\ rug\ciunea, pentru a promova munca”37. 

Lini[tea relativ\ de care s-a bucurat monahismul a durat pân\

în anul 1959, când s-a emis decretul 410, care a scos din m\n\stiri

mai mult de jum\tate din efectivul total al vie]uitorilor. Decretul a

fost tributul pe care l-a pl\tit Biserica str\mo[easc\ [i una din sufe-

rin]ele mari ale Patriarhului Iustinian Marina38. Atunci, în vremuri de

persecu]ie crunt\ a monahismului, mul]i c\lug\ri [i c\lug\ri]e dez-

r\d\cina]i din m\n\stiri au g\sit ocrotire, ajutor, un cuvânt de mân-

gâiere [i îmb\rb\tare la p\storul cel bun, Patriarhul Iustinian. A iubit

mult m\n\stirile [i c\lug\rii, identificându-se cu suferin]a [i neca-

zurile lor. ~n anul 1959 a fost unul din pu]ini ierarhii ai BOR, care

avut curajul s\ protesteze energic împotriva decretului 410 [i a des-

fiin]\rii seminariilor monahale. Aceast\ atitudine a deranjat regimul

totalitar, fapt pentru care a fost trimis la Schitul Dragoslavele, unde

35 ***, Regulamentul pentru organizarea [i func]ionarea administrativ\ [i
disciplinar\ a m\n\stirilor, în ,,Biserica Ortodox\ Român\”, an. LXXI, 1953, nr. 4,

p. 394.
36 Patriarhul dorea prin aceasta s\ demonstreze comuni[tilor c\ monahii nu sunt

trântori într-o societate în care no]iunea ,,munc\” era la mare cinste. 
37 Pr. Icon. Stavr. Gavriil Burza, Aspecte din prigoane împotriva Bisericii, în ,,Te-

legraful Român”, an. 139, Sibiu, 1-15 iulie 1991, nr. 25-28, p. 3.
38 Ibidem.
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i s-a fixat domiciliu for]at timp de [ase luni39. Astfel, el însu[i a

gustat din potirul amar al surghiunului, în timp ce c\lug\rii erau

sco[i din m\n\stiri. ~ntr-un raport al Securit\]ii, din 28 mai 1959,

g\sim am\nunte despre modul în care era perceput\ atitudinea [i

politica abordate de Patriarh fa]\ de noile m\suri represive luate de

Guvern împotriva Bisericii40. 

Patriarhul, prin nuan]\ri [i interpret\ri date Decretului 410, a în-
cercat s\ limiteze num\rul mare de c\lug\ri [i c\lug\ri]e ce urmau
s\ p\r\seasc\ m\n\stirile. Pentru acest scop a propus ca, pe lâng\
cei care au seminarul [i institutul teologic, s\ fie considera]i cu pre-
g\tire [i s\ r\mân\ în m\n\stiri [i absolven]ii seminariilor mona-
hale de grad elementar, indiferent de vârst\. De asemenea, s\ r\mân\
personalul tân\r cu rude în cadrul ob[tii, b\trâni care necesitau în-
grijiri permanente. Totodat\, a sugerat ca monahiile proprietare ale
unui imobil în m\n\stire, vizate s\ p\r\seasc\ m\n\stirea, s\ r\mân\
pe loc. Sugera ca m\n\stirile care au fost vizitate de persoane din
str\in\tate s\ nu fie desfiin]ate, pentru a nu se altera imaginea Ro-
mâniei în Occident. Autorit\]ile comuniste n-au ]inut seama de nici
una de sugestiile Patriarhului Iustinian, care urm\rea în mod deo-
sebit ap\rarea c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor. 

Mai mult urm\rirea Patriarhului a continuat astfel c\ într-un ra-
port al DGSP privind atitudinea Patriarhului Iustinian se men]io-
neaz\: ,,De[i lumea democratic\ pusese mari n\dejdi în buna credin]\
a patriarhului, prin comportarea sa de dup\ alegerea ca patriarh,

39 Dup\ unele documente mai noi, se pare c\ Patriarhul Iustinian s-a retras de

bun\ voie la Dragoslavele o lun\ de zile, timp în care a întocmit un memoriu

adresat Guvernului, în care î[i ar\ta nemul]umirea fa]\ de Decretul 410. 
40 ,,~n ultima vreme, Patriarhul Iustinian se manifest\ tot mai alarmant în le-

g\tur\ cu unele evenimente ce au loc în cadrul Bisericii Ortodoxe. Toate acestea
el le explic\ printr-o campanie de persecu]ie împotriva Bisericii Ortodoxe dus\ de
autorit\]ile de stat (…) de pe aceast\ pozi]ie patriarhul ac]ioneaz\ împotriva unor

m\suri luate de conducerea de stat, încercând s\ contracareze aceste m\suri. Con-
cludent\ este [i pozi]ia sa fa]\ de excluderea din m\n\stire a mai multor cate-
gorii de c\lug\ri. ~ntr-o discu]ie cu mai mul]i clerici a afirmat deschis c\ el nu va

aplica dispozi]iile departamentului cultelor cu privire la aceast\ problem\ pentru c\
acestea nu ar fi în conformitate cu hot\rârea Sinodului. El sus]ine c\ în Sinod s-a
hot\rât s\ fie sco[i numai acei c\lug\ri care nu corespund din punct de vedere al

disciplinei interioare a fiec\rei m\n\stiri, iar scoaterea acestora s\ fie hot\rât\ de
stare]ii [i exarhii respectivi. A convocat pe to]i stare]ii din eparhia Bucure[ti cu
care a întocmit lista de c\lug\ri ce trebuie sco[i din m\n\stiri, analizând situa]ia lor

conform aceluia[i criteriu, neluând în considerare listele date de Departamentul Cul-
telor. (Ibidem, p. 21).
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a izbutit s\ am\geasc\ pe to]i cei care l-au sprijinit. Ca arhiereu [i
apoi ca mitropolit, a fost pe linie democratic\, schimbarea de front
a f\cut-o abia dup\ alegerea ca patriarh. Atitudinea sa prezent\ este
absolut incorect\, atât din punct de vedere politic, cât [i din punct
de vedere material, jucând pe dou\ tablouri (…) uzând de pozi]ia sa
important\ pe care o are, a manevrat de a[a manier\ încât s-au des-
fiin]at toate organiza]iile preo]e[ti [i sindicatul, pentru ca preo]ii s\
nu mai poat\ face politic\ [i deci s\ nu aib\ cui se plânge de m\su-
rile lui abuzive [i despotice. Inten]ioneaz\ s\ fac\ din preo]ime o
mas\ de oameni ascult\tori numai de el, pentru ca la ad\postul unei
mase preo]e[ti s\ poat\ trata cu Partidul de la egal la egal, lucru
absolut periculos pentru desf\[urarea vie]ii religioase din Repu-
blic\ [i str\in spiritului Ortodoxiei, care s-a împotrivit totdeauna
tendin]elor cezaro-papiste ale mitropoli]ilor [i patriarhilor. S-a în-
conjurat numai de preo]i [i func]ionari net reac]ionari, pe care i-a
promovat în posturile de cea mai mare importan]\…”41.

Faptul c\ patriarhul sus]inea cu orice mijloace [i încuraja pe c\-

lug\ri [i c\lug\ri]e s\ nu plece din m\n\stiri cu prilejul decretului
410 este men]ionat de o mul]ime de note informative [i rapoarte ale

Securit\]ii42. Anul 1959 a fost poate momentul de cotitur\, în care
Patriarhul Iustinian, datorit\ atitudinii adoptate fa]\ de decret, a

41 Cristina P\iu[an, Radu Ciuceanu, op. cit., p. 186.
42 ,,Principala opozi]ie cu privire la aplicarea Decretului 410, o manifest\ în

permanen]\ patriarhul, care prin diferite manevre [i ac]iuni, încearc\ s\ men]in\

înc\ un num\r mare de elemente în m\n\stiri…O asemenea atitudine refractar\

privind aplicarea decretului, patriarhul o dovede[te [i fa]\ de unii c\lug\rii care

vin s\ i se plâng\ de situa]ia lor [i pe care îi îndeamn\ s\ nu plece din m\-

n\stiri” (Ibidem, ACNSAS, fond Documentar, dosar 71, apud George Enache, Adrian

Nicolae Petcu, Monahismul Ortodox, op. cit., p.130).
,,Patriarhul st\ îns\ pe aceea[i pozi]ie în leg\tur\ cu tineretul din m\n\stiri care

are [coal\ monahal\. Ori de câte ori are ocazie, asigur\ [i încurajeaz\ pe c\lug\-

ri]ele tinere, cu [coli monahale sau seminar, s\ stea în m\n\stiri c\ el are grij\ de

ele”. (ACNSAS, fond informativ, dosar 701, vol. II, f. 132). 

,,…situa]ia nou creat\ ca urmare a asigur\rilor date de patriarh prezint\ pe-

ricolul de revenire în m\n\stiri a elementelor fanatice care plecaser\ [i îngreuiaz\

aplicarea în viitor a prevederilor decretului 410. O dovad\ în plus a atitudinii de

rezisten]\ manifestat\ de patriarhul Iustinian Marina în aplicarea decretului, o

constituie [i tergiversarea nejustificat\ a ducerii lui la îndeplinire în m\n\stirile din

Arhiepiscopia Bucure[tiului, de care r\spunde direct [i unde num\rul elemen-

telor plecate din via]a c\lug\reasc\ este mult pre mic fa]\ de totalul c\lug\rilor [i

c\lug\ri]elor care nu îndeplinesc condi]iile”. (ACNSAS, fond Documentar, dosar 71,

p. 429).
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devenit deranjant [i obositor, pierzând încrederea puterii comuniste,
care îl sus]inuse oarecum în prima faz\. 

Patriarhului Iustinian i-au fost aduse de-a lungul timpului multe
învinuiri, atât înainte de evenimentele sângeroase din decembrie
1989, cât [i dup\. Atât documentele care ast\zi ies la lumin\, cât [i
reevaluarea momentelor istorice în care a tr\it, la o distan]\ de apro-
ximativ jum\tate de secol, demonstreaz\ faptul c\ a fost dedicat
întru totul cauzei Bisericii [i poporului drept-credincios pe care l-a
p\storit cu mari sacrificii, cu discern\mânt [i în]elepciune, în vre-
muri potrivnice, de mare persecu]ie anticre[tin\. 

5. Concluzii

~n 2009 se împlinesc 50 de ani de la tristul eveniment antimona-
hal [i anticre[tin din 1959, care a schingiuit monahismului româ-
nesc, prin monahii care au fost izgoni]i din m\n\stiri, apoi urm\ri]i,
h\itui]i [i batjocori]i diabolic. Decretul 410 a l\sat r\ni adânci în
trupul Bisericii [i în monahismul românesc; chiar dac\ ele s-au
vindecat odat\ cu trecerea timpului, cicatricile au r\mas [i sunt înc\
destul de vizibile. Acel moment a fost un examen, o prob\ de foc
pe care monahismul românesc a trebuit s\ o treac\. ~n urma acestei
grele încerc\ri au r\mas multe victime, lacrimi, drame [i tragedii,
con[tiin]e împov\rate [i o mo[tenire trist\.

Decretul a avut un impact n\ucitor în via]a Bisericii [i o mare
remanen]\, c\ci a produs efecte de lung\ durat\, ce se resimt pân\
ast\zi. Putem vorbi de consecin]e imediate precum: reculul eco-
nomic [i spiritual al m\n\stirilor, brutala sfâ[iere a unor destine
umane etc. Din punct de vedere economic, m\n\stirile au pierdut
sursele de subzisten]\ pe care le-au avut. Unele au fost desfiin-
]ate, spa]iile lor primind alt\ destina]ie, a[a încât, nici chiar [i dup\
1989, nu au mai putut reveni la starea anterioar\. 

Efectele de durat\ sunt cele care au amplitudine mai mic\ pe
moment dar, prin persisten]\ [i întindere, distrug mai mult, c\ci
strivirea unor existen]e, pervertirea unor min]i, [antajul [i dela]iunea

42 „O serie dintre cei pleca]i, constatând c\ o serie de persoane care aveau o

situa]ie similar\ cu a lor nu au fost îndep\rta]i, s-au reîntors [i ei în m\n\stiri. La

aceast\ stare de lucruri a contribuit în primul rând faptul c\ patriarhul Iustinian

Marina a aplicat decretul în Arhiepiscopia Bucure[tilor, a[a cum a crezut de

cuviin]\ [i în plus, verbal a aprobat unora din cei exclu[i s\ revin\ în

m\n\stiri”.(Ibidem, p.39). 

„O serie dintre cei pleca]i, constatând c\ o serie de persoane care aveau o

situa]ie similar\ cu a lor nu au fost îndep\rta]i, s-au reîntors [i ei în m\n\stiri. La

aceast\ stare de lucruri a contribuit în primul rând faptul c\ patriarhul Iustinian

Marina a aplicat decretul în Arhiepiscopia Bucure[tilor, a[a cum a crezut de cuviin]\

[i în plus, verbal a aprobat unora din cei exclu[i s\ revin\ în m\n\stiri”.(Ibidem,

p. 39). 
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induse sub teroare, omorul legitimat prin lege, tortura fizic\, bat-
jocura dr\ceasc\, torturarea con[tiin]elor, angoasa unor existen]e
deturnate de la curgerea asumat\ con[tient, bulversarea [i pierde-
rea identit\]ii, alterarea personalit\]ii s-au resim]it în m\n\stiri atunci
[i au marcat evolu]ia ulterioar\ a monahismului, afectând societa-
tea în ansamblu. Am fost jefui]i crunt de averea noastr\ duhovni-
ceasc\; pentru a doua oar\ ni se fura tezaurul ]\rii, de ast\ dat\ ca s\
fie distrus, c\ci acesta era scopul: distrugerea spiritual\ a poporului
român. Cel mai mult îns\ a avut de suferit monahismul din punct
de vedere duhovnicesc, deoarece c\lug\rii [i c\lug\ri]ele care au
fost sili]i s\ plece din m\n\stiri erau soma]i s\-[i întemeieze fa-
milii, erau h\itui]i [i batjocori]i [i adeseori ajungeau în închisoare.
Aceasta a f\cut ca Biserica s\ piard\ cea mai mare parte din per-
sonalul care i se consacrase pentru o cauz\ sfânt\. A pierdut oamenii,
for]a vital\ [i viitorul monahismului. 

Probleme au fost întotdeauna, sunt [i vor mai fi. Sf. Ioan Hri-

sostom spune c\ multe sunt pricinile pentru care Dumnezeu îng\-

duie s\ vin\ încerc\rile peste oameni. E necesar, a[adar, s\ ne asu-

m\m trecutul, a[a cum a fost, cu bune, cu rele, [i s\ g\sim cele mai

potrivite modalit\]i de a reveni la o via]\ monahal\ autentic\, con-

form\ cu înv\]\tura p\rin]ilor filocalici. Nu trebuie s\ ne întoar-

cem la trecut, lucru de altfel imposibil, întrucât nimic nu este re-

versibil în întregime, dar putem scutura zgura istoriei recente a spi-

ritualit\]ii noastre, având ca temei tradi]ia autentic\. Asumarea tre-

cutului, fie el [i amar, este necesar\, c\ci [tergerea lui este echivalent\

cu renegarea, cu anularea identit\]ii noastre. Alt risc ar fi repetarea

aceleia[i gre[eli.

Avem n\dejde în Dumnezeu [i în Maica Domnului c\ necazu-

rile, suferin]ele [i jertfele pe care le-a dat monahismul din sânul s\u,

vor rodi în genera]ia urm\toare, care va reg\si drumul, va reînnoda

firul sl\bit al tradi]iei autentice monahale. Vedem în istorie c\, atunci

când Biserica sau monahismul a trecut printr-o criz\, la pu]in timp a

venit [i rea[ezarea [i revenire ei în matc\. Uneori criza respectiv\ a

f\cut ca Biserica sa odr\sleasc\ mai frumos ca o vie cur\]at\ de us-

c\turi: pu]inele ml\di]e r\mase cheam\ la via]a t\ria r\d\cinilor [i

cu o vlag\ nou\ înmuguresc frumos [i rodesc bogat. Avem n\-

dejde în mila Bunului Dumnezeu c\ rug\ciunile [i jertfele celor care

s-au s\vâr[it [i s-au sfin]it în aceast\ via]\ monahal\ vor rodi în cei

care ast\zi le continu\ via]a [i exemplul de suflet mântuitor.
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“The Romanian monastic life under 
the Communist dictatorship between 1950 and 1959”

Hierom. Cosma GIOSANU

The author of the historical research “The Romanian monastic

life under the Communist dictatorship between 1950 and 1959”, Hie-

romonk Cosma Giosanu, presents on the basis of documents, the

tragic situation of the monks and nuns of the Romanian Orthodox

Church during the Communist regime of the last century. The oppres-

sion of the monks started with a concerted action in order to dimi-

nish the number of monks in the monasteries, the laws against those

who wanted to follow a monastic life, the hard decrees limiting

the recruitments of the monasteries, culminating with the infamous

Decree 410, when all the young monks were banished from the mo-

nasteries and under compulsive laws were forced to join secular

communities. 


