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MONAHISMUL DIN MOLDOVA 

{I DECRETUL 410 DIN 1959

Arhim. Dr. Emilian NICA

Se `mplinesc anul acesta 50 de ani de când regimul comunist din
România a dat cea mai grea lovitur\ Bisericii Ortodoxe Române,
prin Decretul 410 din 28 octombrie 1959, care prevedea ca `n m\-
n\stirile de monahi s\ r\mân\ numai personalul ce `mplinise sau de-
p\[ise vârsta de 55 de ani, iar `n m\n\stirile de c\lug\ri]e, numai
personalul care atinsese vârsta de 50 de ani. ~n urma aplic\rii acestui
decret, au fost excluse din monahism câteva mii de monahi [i mo-
nahii [i au fost desfiin]ate mai multe m\n\stiri [i schituri. 

~n cele ce urmeaz\, voi `ncerca prezentarea situa]iei m\n\stirilor
din Mitropolia Moldovei [i Sucevei (ast\zi Bucovinei) `nainte, `n tim-
pul [i dup\ apari]ia Decretului 410. 

~nainte de promulgarea acestui decret, aparatul represiv comu-
nist `[i intensificase ac]iunile de supraveghere a m\n\stirilor (indife-
rent de cult) `nc\ din anul 1948, când mai multe organiza]ii anti-
comuniste, `ntre care [i Mi[carea Na]ional\ de Rezisten]\, au g\sit un
sprijin important `n bisericile, m\n\stirile [i schiturile din `ntreaga
Biseric\ Ortodox\ Român\1. Noua prigoan\ declan[at\ contra m\-
n\stirilor `n anii 1958-1960 corespunde „celui de-al doilea `nghe]” `n-
tâmplat imediat dup\ retragerea Armatei Ro[ii din Romania. Valul de
arest\ri, c\ruia i-au c\zut victime intelectuali, clerici (monahi), stu-
den]i, trebuia s\ arate Kremlinului c\ liderii PRM de la Bucure[ti nu
au abandonat „vigilen]a revolu]ionar\”. Campania `mpotriva m\n\sti-
rilor a fost reluat\ `n anul 1958, când Alexandru Dr\ghici propunea
`ntr-un raport adoptarea urm\toarelor m\suri:

- c\lug\rii b\nui]i de legionarism sau care au `ndeplinit func]ii
`n aparatul de stat `nainte de 1945 s\ fie sco[i din monahism [i s\
li se interzic\ purtarea hainelor c\lug\re[ti;

- desfiin]area seminariilor monahale [i interzicerea frecvent\rii
de c\tre c\lug\ri [i c\lug\ri]e a Institutului Teologic;

1 Constantin Aioanei, Cristian Troncot\, Contra „armatei negre a c\lug\rilor [i
c\lug\ri]elor”, în „Magazin Istoric”, anul XXX, nr. 1 (346), ianuarie 1996, p. 3.
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- intrarea `n monahism s\ se fac\ numai cu avizul `mputerni-
ci]ilor regionali pentru culte;

- interzicerea cu des\vâr[ire a `nfiin]\rii de m\n\stiri [i schituri
[i `nchiderea celor `nfiin]ate dup\ 23 august 1944, urmând ca aces-
tora s\ li se dea destina]ia anterioar\, adic\ de biserici deservite de
un preot de mir;

- num\rul m\n\stirilor s\ fie redus la jum\tate;
- terenul, inventarul agricol [i utilajele m\n\stirilor desfiin]ate s\

fie predate GAC-urilor din jur;
- interzicerea intr\rii elementelor tinere `n m\n\stiri, fixându-se

limita de vârst\ de la 50 de ani `n sus2.
C\teva din propunerile lui Alexandru Dr\ghici se vor reg\si `n

textul Decretului Nr. 410/28 octombrie 1959 care, dup\ cum spu-
neam, prevedea desfin]area unor m\n\stiri [i excluderea din mona-
hism a mai multor c\lug\ri [i c\lug\ri]e. ~n anii premerg\tori Decre-
tului [i dup\ aplicarea lui, foarte mul]i monahi (din diferite trepte de
slujire) [i monahii au fost acuza]i de diverse manifest\ri `mpotriva
regimului comunist: c\ desf\[oar\ activit\]i du[m\noase contra refor-
melor regimului; c\ au leg\turi cu elementele reac]ionare [i legio-
nare; c\ au fost adep]i ai regimului antonescian [i au sus]inut r\z-
boiul `mpotriva Rusiei prin cuvânt\ri [i instiga]ii; c\ au atacat, prin
predici, materialismul dialectic; c\ sunt ostili regimului ; c\ difuzeaz\
[tiri reac]ionare auzite la posturile imperialiste [.a. ~ntre cei acuza]i
[i men]iona]i `n notele de informare ale securit\]ii `i amintim, de la
m\n\stirea Neam], pe monahii: Eufrosin [i Silvestru Urm\, Ghim-
nazie Ifrim, Victor Ojog, Haralambie Ursu, Ioachim Sp\taru, Vladimir
Musc\, arhiereii Atanasie Dinc\ [i Emilian Antal, protosinghelul Petru
Pogonat (fost primar [i prefect al Ia[ilor, vicepre[edinte al Camerei
Deputa]ilor), Emilian Merlescu, Melchisedec Dumitriu (stare]), Iosif
Gabor, Elisei Sl\nin\, Ghenadie Crudu etc.; de la m\n\stirea Secu:
Neonil Ioni]\, Zosima Areanu, Ilarion B\l\i]\, Vasian Scripca (stare]),
Visarion Ifrim, Luca Mo[neagu; de la m\n\stirea Sih\stria: Ioil Gheor-
ghiu (stare]); de la m\n\stirea V\ratec: stare]a Irina Leca, Ghenadie
Caraza, Irinarh Mele[teanu, Epraxia Danilescu, Pamfilia Ciolac; de la
m\n\stirea Dur\u: Vasile L\rgeanu, Vasian Arsenie, Gabor Ipolit [.a.3

~ntrei ei s-a num\rat [i p\rintele Cleopa Ilie de la m\n\stirea Sih\stria

2 Cristian Vasile, Biserica Ortodox\ Român\ în primul deceniu comunist, Curtea

Veche Publishing, Bucure[ti, 2005, p. 259, apud. ASRI, fond D, dosar 2487, f. 90.
3 Cristina P\iu[an [i Radu Ciuceanu, Biserica Ortodox\ Român\ sub regiumul

communist 1945-1958, vol. I, Institutul Na]ional pentru studiul totalitarismului,

Bucure[ti, 2001, pp. 204-212.
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care a stat mult timp refugiat prin p\durile Neam]ului, fiind agre-
sat fizic de unul dintre coloneii securit\]ii pe nume Polac. Motivul
pentru care a fost urm\rit de securitate era c\ `n predicile sale po-
lemiza cu politica partidului comunist [i a clasei muncitoare. Mul]i
dintre p\rin]ii aminti]i au fost ancheta]i de securitate, muta]i `n alte
m\n\stiri [i chiar aresta]i [i condamna]i la ani de `nchisoare.

Astfel, pân\ la apari]ia decretului nr. 410/1959, statul comunist a
luat [i alte decizii `n defavoarea m\n\stirilor, decretul fiind culmea
politicii dure `ndreptate `mpotriva Bisericii [i `n special `mpotriva m\-
n\stirilor, v\zute ca locuri de conspira]ie `mpotriva regimului, prin
adunarea `n sânul lor a multor elemente considerate ostile regimului:
legionari, burghezi, intelectuali etc. Chiar dac\ decretul nu ar fi fost
dat, via]a monahal\, sub aspectul ei material, s-ar fi confruntat cu
o criz\ `n anii 1960, `ntrucât Statul râvnea p\mânturile Bisericii, pe
care le-ar fi luat, lipsind `n felul acesta m\n\stirile de principala
surs\ material\ de sus]inere a ob[telor c\lug\re[ti. Num\rul mare de
„elemente tinere” din rândul m\n\stirilor, era o alt\ cauz\ a `ngrijo-
r\rii autorit\]ilor comuniste. Sub pretextul – slogan al cl\dirii unei patrii
noi, a unei noi rânduiri sociale, statul comunist a considerat c\ aceste
„elemente tinere” sunt mai necesare `n câmpul muncii, decât `n m\-
n\stiri. A[a se explic\ de ce, `n urma decretului, ar fi trebuit s\ r\mân\
`n m\n\stiri, cei b\trâni [i cei bolnavi, adic\ cei care nu mai puteau
ajuta material societatea. Dar, din faptul c\ decretul condi]ioneaz\
statutul de pensionar de plecarea din m\n\stire, deducem c\, `ntr-ade-
v\r, `n 1959 s-ar fi dorit „lichidarea” m\n\stirilor `n România, lipsin-
du-le de cel mai elementar personal.

Dup\ ce se r\spândise vestea despre emiterea iminent\ a acestui
decret, unii dintre ierarhii ortodoc[i au `ncercat `mpiedicarea apli-
c\rii lui. Concesiile f\cute statului comunist prin regulamentele vie]ii
monahale, `nfiin]area [colilor monahale `n m\n\stiri, sus]inerea con-
tinu\ a muncii `n m\n\stiri prin `nfiin]area de ateliere dup\ mode-
lul cooperativelor comuniste, trimiterea vie]uitorilor tineri din m\n\s-
tiri acas\ `n imediata apropiere a decretului au fost tot atâtea `ncerc\ri
de stopare a promulg\rii lui. „Monahismul românesc trebuia s\ `ntru-
peze deci prin excelen]\ principiul apostolatului social, deoarece c\-
lug\rii contemplativi au fost obliga]i s\ se transforme `n muncitori
pentru cauza noului regim social, `n ciuda opozi]iei pe care au ma-
nifestat-o la `nceputurile regimului comunist”4. Astfel, c\lug\rii au fost

4 Olivier Gillet, Religie [i na]ionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub
regimul communist, traducere de Mariana Petri[or, Ed. Compania, Bucure[ti, 2000,

p. 73.
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transforma]i `n muncitori pentru a ,,`mpiedica dezvoltarea unei gân-
diri religioase indezirabile [i pentru a exploata aceste mase umane
`n folosul prosperit\]ii socialiste”5. 

Decretul a afectat via]a monahal\ `n m\n\stiri, iar Mitropolia

Moldovei [i Sucevei, cea mai bogat\ [i mai puternic\ `n via]a mo-

nahal\, a avut cel mai mult de suferit. Unele eparhii au fost afec-

tate puternic de prigoana comunismului, pentru c\ aveau multe m\-

n\stiri, iar altele, ca Arhiepiscopia Timi[oarei (4 m\n\stiri) [i Episcopia

Caransebe[ului (o m\n\stire)6, au r\mas f\r\ nici o m\n\stire. Des-

fiin]area acestor m\n\stiri s-a realizat cu implicarea direct\ a orga-

nelor Ministerul Afacerilor Interne [i `n special a Securit\]ii. Ca o

m\sur\ de protec]ie, `nc\ `nainte de apari]ia decretului, potrivit

dispozi]iilor Sfântului Sinod, `n Mitropolia Moldovei [i Sucevei au

fost `nfiin]ate [coli monahale la majoritatea m\n\stirilor, pentru a

conferi monahilor, pe lâng\ un minim de instruire, [i diploma de

[coal\ elementar\ de 7 clase, c\ci, dup\ cum se preconiza, cei f\r\

[coal\ urmau s\ fie da]i afar\ din m\n\stiri.

Conform Ordinului 15.599 din 28 septembrie 1958 al Mitropoliei

Moldovei [i Sucevei, pe baza articolului 78 din Statutul de organizare

[i func]ionare al Bisericii Ortodoxe Române [i articolului 7 din Re-

gulamentul pentru organizarea vie]ii monahale7, au fost organizate

[coli monahale. La m\n\stirile Secu8, Agafton, Dragomirna, Horai]a9,

R\zboieni, Slatina10, Vatra Moldovi]ei11, Sucevi]a12, Alma[13, Putna,

Sih\stria14, Neam]15 (cu un num\r de 22 de elevi)16, m\n\stirea Eroii

Neamului (unde pentru a organiza [i conduce [coala monahal\ a

fost trimis\ monahia Lavrentia Ni]a)17 existau astfel de [coli `n care

5 I. Goia, L’orthodoxie roumaine et le mouvement œcuménique. Attitudes récentes,
în Istina, 1957, nr. 1, p. 58.

6 Arhiva Centrului Eparhial Ia[i, fondul Cancelariei, Dosar nr. 8, vol. I/1962,

n., 30 martie.
7 Idem, Dosar nr. 52, vol. II/1958, n., 13 octombrie.
8 Idem, Dosar nr. 52, vol. V/1958, n., 15 octombrie.
9 Idem, Dosar nr. 52, vol. V/1958, n., 11 noiembrie.
10 Idem, Dosar nr. 52, vol. V/1958, n., 25 octombrie.
11 Idem, Dosar nr. 52, vol. I/1958, n., 1 noiembrie.
12 Idem, Dosar nr. 52, vol. I/1958, n., 25 octombrie.
13 Idem, Dosar nr. 52, vol. I/1958, n., 26 noiembrie.
14 Idem, Dosar nr. 52, vol. I/1958, n., 24 octombrie.
15 Idem, Dosar nr. 52, vol. I/1958, n., 16 decembrie. 
16 Idem, Dosar nr. 52, vol. II/1958, n., 16 decembrie.
17 Idem, Dosar nr. 52, vol. II/1958, n., 26 noiembrie.
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monahii `nv\]au, iar la seminarul „Cuvioasa Parascheva” de la M\-

n\stirea Agapia se aflau, `n anul 1958, 26 de eleve din eparhie,

din care 23 erau bursiere18. 

Existen]a [colilor monahale nu a fost de un real folos la apa-
ri]ia decretului, c\ci cei care au urmat aceste [coli, tineri fiind, au in-
trat sub „inciden]a” condi]iilor de vârst\ [i au fost sco[i din m\n\s-
tiri. Conform decretului, indiferent de vârst\, r\mâneau `n m\n\stiri
doar cei cu studii teologice, adic\ absolven]ii de seminarii [i institute
teologice, num\rul acestora, raportat la num\rul total al vie]uitorilor
din m\n\stiri, fiind foarte mic. Monahii cu studii teologice puteau
proveni dintre absolven]ii Seminarului Neam] [i ai Institutelor Teo-
logice de la Bucure[ti sau Sibiu, aceste institu]ii `ns\ r\spunzând cu
greu nevoii de preo]i de enorie pentru parohiile din ]ar\.

Pe lâng\ situa]ia existent\, mitropolitul Iustin a f\cut câteva `n-
cerc\ri de ameliorare a atitudinii comuni[tilor fa]\ de m\n\stiri,
trimi]ând pe cei foarte tineri la casa p\rin]ilor lor19. Din anul 1958
pân\ `n toamna lui 1959, num\rul celor din m\n\stiri a sc\zut cu
câteva sute. La data de 31 decembrie 1958, `n m\n\stirile Mitro-
poliei se aflau cca. 2100 de vie]uitori20, num\rul acesta sc\zând pân\

18 Idem, Dosar nr. 52, vol. II/1958, n., 1 noiembrie.
19 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1960, n., 24 martie. Vom aduce ca m\rturie scrisoa-

rea monahiei Irimescu Emiliana de la Agapia: 

 „Înalt Prea Sfin]ite St\pâne,

Subsemnata monahia Irimescu Emiliana din Sfânta M\n\stire Agapia, Raionul

Târgu Neam], Regiunea Bac\u, venit\ în aceast\ m\n\stire din anul 1944, vin prin

prezenta, cu smerite metanii, a V\ aduce la cuno[tin]\ urm\toarele: 

Între anii 1950-1953 am completat 7 clase elementare [i tot în toamna aceluia[i

an am fost înscris\ la Seminarul monahal „Cuvioasa Parascheva” din aceast\ m\n\s-

tire, pe care l-am absolvit în toamna anului 1958. Iar în urma examenului de capa-

citate am fost [i eu trimis\ la Institutul Teologic din Bucure[ti, unde am urmat ca

student\ în anul I.

Ori(cum) în luna octombrie 1959 în urma ordinului care prevedea ca surorile sau

c\lug\ri]ele care nu aveau vârsta de 25 de ani împlini]i s\ p\r\seasc\ m\n\stirea, am

fost num\rat\ între cele 23 de surori, deoarece nu aveam 25 de ani neîmplini]i f\r\

4 luni.

Îns\ Decretul ce a ap\rut în noiembrie 1959 prevede c\ cei ce au preg\tire

clerical\, indiferent de vârst\, pot fi admi[i în monahism, de aceea cu deosebit res-

pect [i cu smerite metanii vin la Înalt Prea Sfin]ia Voastr\ rugându-V\ s\ fiu ad-

mis\ în monahism, deoarece am preg\tirea clerical\ la fel cu celelalte colege care

se bucur\ de acest drept.” Rezolu]ia a fost: „Se aprob\ r\mânerea în m\n\stire pân\

la noi dispozi]ii.” † Iustin (24 martie 1960).
 20 Idem, Dosar nr. 135/1959, n. Regiunea Ia[i: Catedrala Ia[i - 29, M\n\stirea

Golia - 5, Cet\]uia - 11, Prodromul - 18, Hlincea - 3, Vl\diceni - 4, T\râ]a - 3, Soldana - 5,
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la 1701 la data de 1 octombrie 195921, cu pu]in `nainte de aplicarea
Decretului. ~n acest timp au fost `ndep\rta]i din m\n\stiri, din
ini]iativa Mitropoliei, cei ce nu f\ceau parte din cinul monahal [i
st\teau pe la m\n\stiri, mul]i dintre fra]ii [i surorile de m\n\stire,
aspiran]i la o via]\ monahal\, cei cu vârsta sub 25 de ani, cei f\r\
serviciul militar `mplinit [i cei cu ciclul elementar incomplet22.

Dac\ aceast\ m\sur\ a fost bun\ sau rea pentru m\n\stiri, ne
este greu s\ ne pronun]\m, dar cert este faptul c\, `n urma apli-
c\rii decretului, cu siguran]\ to]i cei trimi[i mai devreme din m\-
n\stiri ar fi fost obliga]i s\ p\r\seasc\ m\n\stirile.

Decizia nr. 14/1959 dat\ de mitropolitul Iustin la 5 septembrie se
`ncadra `n aceea[i linie, de a reorganiza via]a monahal\ `n a[a fel
`ncât s\ `nl\ture o iminent\ interven]ie brutal\ a statului comunist.
~n acest sens, mitropolitul se adresa `n septembrie 1959 Departa-
mentului Cultelor de pe lâng\ Consiliul de Mini[tri: „Avem onoare a
v\ aduce la cuno[tin]\ c\, trecând la aplicarea noului regulament
pentru organizarea vie]ii monahale, prin Decizia noastr\ Nr. 14/1959
am stabilit num\rul a[ez\mintelor monahale, care vor func]iona `n
cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor, iar `n consf\tuirea avut\ cu stare]ii
din Moldova, `n ziua de 11 septembrie anul curent, la M\n\stirea
Neam], am dat `ndrum\rile necesare pentru aplicarea m\surilor.

A[ez\mintele monahale din Arhiepiscopia noastr\ `n prezent nu-
m\r\ 20 de m\n\stiri [i 6 schituri (dependente) de m\n\stirile mai
mari, fa]\ de num\rul de 52 de unit\]i monahale, câte au fost `n tre-
cut. Un num\r de 11 schituri au fost declarate metoace.

20  Bârnova - 2, Bureni - 4, Bal[ - 2, Lacuri - 4; Regiunea Suceava: Slatina - 68,
Râ[ca - 66, Comârzani - 3, M\n\stirea Eroii Neamului - 32, Cozancea - 5, Sfântul
Ioan cel Nou - 10, Dragomirna - 35, Lozin - 6, Agafton - 209, Vorona - 17, Sih\stria
Voronei - 9, Gorovei - 22, Putna - 20, Sucevi]a - 106, Pojorâta - 4, Orata - 6, Vatra
Moldovi]ei - 27, Cosna - 3, Piatra T\ieturii - 7, Rar\u - 9; Regiunea Bac\u: Bistri]a -
15, Tarc\u - 7, Pâng\ra]i - 1, Bisericani - 1, R\zboieni - 45, Dur\u - 22, Alma[ - 52,
Dumbr\vile - 5, Brati[ - 1, Neam],cu schiturile - 129, Secu - 64, Sih\stria - 72, Sihla
- 11, V\ratec - 426, Horai]a [i Hr\icioara - 17, }ibucani - 8, Agapia - cca. 500.

21 Idem, Dosar nr. 147/1959, n.: 1) Catedrala [i Centrul Eparhial - 18, schitul

Bucium - 18; 2) M\n\stirea Cet\]uia cu metoacele Hlincea [i Vl\diceni - 11; 3) M\-

n\stirea Slatina cu metoacele Comârzani [i Rar\u - 43; 4) M\n\stirea Râ[ca - 49;

5) M\n\stirea Eroii Neamului - 31; 6) M\n\stirea Sfântul Ioan cel Nou - Suceava - 7;

7) M\n\stirea Dragomirna - Suceava - 20; 8) Agafton - 190; 9) Vorona cu anexele - 27;

10) Gorovei - 15; 11) Putna cu Piatra T\ieturii - Pojorâta, Orata - 17; 12) Sucevi]a

- 81; 13) Vatra Moldovi]ei - 34; 14) Bistri]a cu Tarc\u - 15; 15) R\zboieni - 41; 16)

Neam] - 117; 17) Secu [i schitul }ibucani - 43; 18) Sih\stria - 63; 19) Agapia - 399;

20) V\ratec - 441; 21)Horai]a - 14; 22)Dur\u - 17. 
22 Idem, Dosar nr. 135/1959, n., 14 septembrie.

Bârnova - 2, Bureni - 4, Bal[ - 2, Lacuri - 4; Regiunea Suceava: Slatina - 68, Râ[ca - 66,
Comârzani - 3, M\n\stirea Eroii Neamului - 32, Cozancea - 5, Sfântul Ioan cel Nou
- 10, Dragomirna - 35, Lozin - 6, Agafton - 209, Vorona - 17, Sih\stria Voronei - 9,
Gorovei - 22, Putna - 20, Sucevi]a - 106, Pojorâta - 4, Orata - 6, Vatra Moldovi]ei - 27,
Cosna - 3, Piatra T\ieturii - 7, Rar\u - 9; Regiunea Bac\u: Bistri]a - 15, Tarc\u - 7,
Pâng\ra]i - 1, Bisericani - 1, R\zboieni - 45, Dur\u - 22, Alma[ - 52, Dumbr\vile - 5,
Brati[ - 1, Neam],cu schiturile - 129, Secu - 64, Sih\stria - 72, Sihla - 11, V\ratec - 426,
Horai]a [i Hr\icioara - 17, }ibucani - 8, Agapia - cca. 500.



171ISTORIE {I MONAHISM

Al\turat `naint\m decizia noastr\ Nr. 14/1959 [i v\ rug\m a
dispune s\ se ia act.”23

Decizia men]inea `n realitate 38 de a[ez\minte monahale cu
personal, pe unele dintre ele retrogradându-le de la statutul de schit
la cel de metoc [i trei schituri: Pâng\ra]i, Bisericani [i Rar\u, f\r\
personal, [i desfiin]a m\n\stirea Dur\u [i 11 schituri cu perso-
nalul cel mai pu]in numeros. Pentru o cât mai bun\ `n]elegere, re-
d\m textul integral al deciziei la note24.

Nici aceast\ decizie nu a avut rolul de a mul]umi [i lini[ti au-
toritatea comunist\, caracterul ei fiind v\dit formal, f\r\ vreo des-
fiin]are de r\sunet a vreunui loca[ m\n\stiresc, poate cu excep]ia

23 Idem, Dosar nr. 8, vol. IV/1959, n., septembrie. 
24 Idem, Manuscrisul de decizii;vezi [i Dosar nr. 147/1959, n. În continuare vom

prezenta con]inutul Deciziei Nr. 14:

„Având în vedere prevederile noului regulament pentru organizarea vie]ii mo-

nahale, votat de Sfântul Sinod în [edin]a de la 3 iulie 1959 [i aprobat de Depar-

tamentul Cultelor prin Decizia Nr. 14.525/1959,

Având în vedere propunerile f\cute în Permanen]a Consiliului nostru eparhial

în [edin]a de la 5 septembrie 1959,

Pe temeiul art. 90 din statutul pentru organizarea [i func]ionarea B.O.R.,

Decidem,

Art. I A[ez\mintele monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor, m\n\stiri [i

schituri, se încadreaz\ în noua nomenclatur\ a Regulamentului pentru organi-

zarea vie]ii monahale [i vor func]iona cu denumirea de m\n\stire, schit sau metoc,

dup\ cum urmeaz\: 1) M\n\stirea Cet\]uia Ia[i, având în administrare: Metocurile

Hlincea [i Vl\diceni - Ia[i; 2) M\n\stirea Slatina - F\lticeni, având în adminis-

trare: Metocul Comârzani, Metocul Rar\u - f\r\ personal monahal; 3) M\n\stirea

Râ[ca - F\lticeni; 4) M\n\stirea Eroii Neamului - raionul Tru[e[ti; 5) M\n\stirea

„Sfântul Ioan cel Nou” - Suceava; 6) M\n\stirea Dragomirna - raionul Suceava; 7)

M\n\stirea Agafton - raionul Boto[ani; 8) M\n\stirea Vorona - raionul Boto[ani,

având în administrare: schitul Sih\stria Voronei - Boto[ani, Metocul Cozancea - Tru-

[e[ti, Metocul Zosin - Boto[ani; 9) M\n\stirea Gorovei - raionul Dorohoi; 10) M\-

n\stirea Putna - raionul R\d\u]i, având în administrare: schitul Piatra T\ieturii - Vatra

Dornei, Metocul Orata - Câmpulung, Metocul Pojorâta - Câmpulung; 11) M\n\stirea

Sucevi]a - raionul R\d\u]i; 12) M\n\stirea Vatra Moldovi]ei - raionul Câmpulung; 13)

M\n\stirea Bistri]a - raionul Piatra Neam], având în administrare: schitul Tarc\u,

schitul Pâng\ra]i - f\r\ personal monahal, schitul Bisericani - f\r\ personal mo-

nahal; 14)M\n\stirea R\zboieni, raionul Piatra Neam]; 15) M\n\stirea Neam], ra-

ionul Târgu Neam] cu anexele: Vovidenia, Procov, Icoana; 16)M\n\stirea Agapia,

raionul Târgu Neam], cu anexa Agapia Veche; 17) M\n\stirea Secu, raionul

Târgu Neam], având în administrare: schitul Tibucani; 18) M\n\stirea Sih\stria,

raionul Târgu Neam], având în administrare: Metocul Sihla; 19) M\n\stirea V\-

ratec, raionul Târgu Neam], având în administrare: schitul Alma[; 20) M\n\stirea Ho-

rai]a, raionul Târgu Neam]; 21) Schitul Bucium Ia[i, pendinte de Centrul Eparhial.
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Dur\ului, dar [i acesta din alte considerente. Personalul m\n\stirii
nu era trimis acas\, cum [i-ar fi dorit statul, ci era `nchinoviat `n
m\n\stirile cele mai apropiate. Statisticile realizate pe grupe de
vârst\ ne arat\ `nc\ existen]a un echilibru `ntre monahii `n vârst\
[i cei tineri din m\n\stiri: 138 aveau `ntre 20-25 de ani, 184 `ntre
26-30, 223 `ntre 31-35, 175 `ntre 36-40 [i 981 `ntre 41-90 de ani25.
M\surile luate de mitropolitul Iustin [i raportarea lor la Departa-
mentul Cultelor pot s\ `nsemne pentru unii o cedare prea u[oar\ a
mitropolitului `n fa]a autorit\]ilor comuniste. Pentru al]ii `ns\, modul
de tratare a acestei probleme poate fi `n]eles ca o lucrare de salvare
sau diminuare a efectelor scoaterii din monahism a c\lug\rilor [i
c\lug\ri]elor, precum [i de `mpiedicare a `nchiderii unor m\n\stiri de
c\tre regimul comunist ateu.

Decretul 410/28 octombrie 1959 a fost o lovitur\ foarte grea dat\

Bisericii, via]a `nfloritoare din unele m\n\stiri fiind distrus\ [i un

num\r mare de monahi trimi[i `n lume (au fost sco[i din m\n\sti-

rile Patriarhiei Române cca 5.000 de monahi [i monahii), acolo unde

nu-[i g\seau rostul [i unde societatea `i marginaliza. ~n m\n\stiri au

r\mas monahiile de peste 50 de ani [i monahii de peste 55 de ani,

cei cu studii clericale superioare, cei cu pensii, dac\ renun]au la ele,

precum [i cei bolnavi ce nu puteau fi folosi]i `n câmpul muncii.

25 

25 Idem, Dosar nr. 147/1959, n.

Art. II: M\n\stirea Dur\u, raionul Piatra Neam], g\sindu-se în perimetrul ve-

trelor de sat pentru noua a[ezare a str\muta]ilor din zona locului de acumulare a

Hidrocentralei Bicaz, se desfiin]eaz\:

Terenul de cca. 30 ha a fost cedat Sfatului Popular Regional pentru a[ezarea nou-

lui sat Dur\u.

Biserica M\n\stirii Dur\u se trece biseric\ parohial\ la noua parohie Dur\u.

În ce prive[te imobilele de la m\n\stire urmeaz\ a se hot\râ dup\ caz.

Art. III: Urm\toarele schituri r\mân desfiin]ate [i personalul trecut la m\n\stiri

apropiate: 1) Schitul T\râ]a - Ia[i: Biserica schitului fiind monument istoric, trece ca

metoc apar]inând de parohia Bârnova - Ia[i; 2) Schitul Soldana - Ia[i; 3) Schitul

Bârnova T.B.C.: Biserica trece la parohia Grajduri; 4)Schitul Boureni, raionul Pa[-

cani: Biserica trece filial\ la parohia Boureni ce se reînfiin]eaz\; 5) Schitul Bal[, ra-

ionul Hârl\u; 6) Schitul Lacuri, raionul Hârl\u: Terenul cedat Sfatului Popular; 7) Schi-

tul Pe[tera Voronei; 8) Schitul Co[na, raionul Vatra Dornei: Biserica trece filial\ la

parohia Filiala Stampei; 9) Schitul Dumbr\vile - Piatra Neam]: Terenul este cedat Sfa-

tului Popular; 10) Schitul Brate[ - Piatra Neam]; 11) Biserica Golia din Ia[i trece filial\

la parohia Vovidenia Ia[i.

Art. IV: P.C. Exarh al m\n\stirilor [i secretarul nostru eparhial vor aduce la în-

deplinire prezenta Deciziune.

Dat\ în [edin]a Noastr\ Mitropolitan\ din Ia[i, ast\zi septembrie 1959.” † Iustin. 
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Decretul a fost aplicat imediat [i prin mijloace extreme, condu-

cerea Bisericii Ortodoxe Române, neputându-se `mpotrivi, de teama

unor m\suri radicale care ar fi putut merge pân\ la `nchiderea to-

tal\ a m\n\stirilor.

Au fost [i clerici, monahi [i mireni care au protestat public `m-
potriva aplic\rii Decretului 410; `nsu[i patriarhul Justinian a protestat
fa]\ de m\surile antibiserice[ti [i antimonahale ale regimului comu-
nist, fapt pentru care fost trimis la schitul Dragoslavele, unde i s-a
fixat domiciliu for]at timp de [ase luni26. Despre pozi]ia patriar-
hului Justinian fa]a de atitudinea statului comunist cu privire la mo-
nahi [i m\n\stiri `nc\ `nainte de apari]ia decretului, afl\m dintr-un
raport al securit\]ii din 28 mai 1959, `n care se spune: „~n ultima vreme,
patriarhul Justinian Marina se manifest\ tot mai alarmat `n leg\tur\
cu unele evenimente ce au loc `n cadrul Bisericii Ortodoxe (…). Con-
cludent\ este pozi]ia sa fa]\ de excluderea din m\n\stiri a mai multor
categorii de c\lug\ri. ~ntr-o discu]ie cu mai mul]i clerici, patriarhul
a afirmat deschis c\ el nu va aplica dispozi]iile Departamentului
Cultelor cu privire la aceast\ problem\, pentru c\ acestea nu ar fi `n
conformitate cu hot\rârile Sinodului. El sus]ine c\, `n Sinod, s-a ho-
t\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] [i exarhii respectivi. Justinian Ma-
rina a convocat pe to]i stare]ii din eparhia Bucure[tilor, cu care a
`ntocmit lista de c\lug\ri ce trebuie sco[i din m\n\stiri, analizând si-
tua]ia lor conform aceluia[i criteriu, neluând `n considera]ie listele date
de Departamentul Cultelor.

 Mai amintim cazul arhimandritului Mina Dobzeu de la Hu[i, care
a fost arestat [i `nchis `ntre anii 1959-1964 pentru atitudinea sa `m-
potriva decretului. Al\turi de mul]i clerici [i monahi, el a suferit mai
multe deten]ii (la Jilava, Gherla, Delt\), fiindc\ a protestat `mpotriva
abuzurilor pe care statul comunist le comitea fa]\ de Biseric\27. To-
todat\, amintesc aici [i alte nume de c\lug\ri care au suferit `n in-
chisorile comuniste `nainte [i `n timpul aplic\rii Decretului 410/1959:
ieromonahul Hrisostom Asavei28 (m\n\stirea Dur\u); ieromonahul

26 Pr. Prof. Dr. Ioan Dur\, Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndep\rta]i din
scaun [i trimi[i în recluziune monastic\ de c\tre autorit\]ile comuniste în anii
1944-1981, în ,,Memoriam” nr. 2-3, 2006 (55-56), p. 163. 

27 Vasile Manea, Preo]i ortodoc[i în închisorile comuniste, Ed. Reîntregirea, Alba

Iulia, 2004, pp. 96-97. 
28 Ibidem, p. 32.
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Alexandru Eftimie Bilan29, condamnat la opt ani de `nchisoare (a stat
`n mai multe m\n\stiri, printre care [i Secu); protosinghelul Nifon
Corduneanu30 (m\n\stirea Neam]), condamnat la [ase ani de `nchi-
soare; ierodiaconul Ilie Emilian Nichifor31 (m\n\stirea Neam]), con-
damnat la trei ani de `nchisoare; ieromonahul Dionisie Udi[teanu32

(m\n\stirea Secu); ieromonahul Ioan Justinian Petrinca33 (m\n\s-
tirea V\ratec); ieromonahul Alexandru Agaton Daniil Teodorescu34

(m\n\stirea Sih\stria [i Schitul Rar\u), decedat `n `nchisorile comu-
niste; arhimandritul Haralambie Vasilache (m\n\stirea Neam]), con-
damnat la opt ani de deten]ie `n 1959, dar mort la Gherla `n 196235;
arhimandritul Vasile Vasilache (m\n\stirea Neam]-Pocrov), condamnat
la opt ani de ̀ nchisoare pentru „ac]iuni du[m\noase fa]\ de regim”36. 

De altfel, `n general, ierarhia bisericii [i-a `ndemnat monahii s\
]in\ cont de decizia Statului, `n a[teptarea unor vremuri mai bune.
Singura prevedere interpretabil\ a decretului era referitoare la sta-
rea de s\n\tate a celor care puteau r\mâne sau intra `n monahism,
fiindc\ cei bolnavi, care nu puteau munci, puteau s\ r\mân\ `n
m\n\stiri. ~n acest sens, s-au `ntocmit comisii medicale, `n fa]a c\rora
s-au prezentat monahii cu probleme medicale, aceste comisii fiind
singurele `mputernicite s\ avizeze r\mânerea pe caz de boal\ `n m\-
n\stire. ~n acest fel, aplicarea decretului s-a `ntins [i pe anii 1960-1961,
`ns\ comisiile nu au fost nici pe departe `ng\duitoare, sco]ând din
m\n\stiri [i pe mul]i dintre monahii bolnavi. Acest fapt se observ\ din
cererile de reprimire `n m\n\stiri, `n care monahii au anexat adeve-
rin]e medicale eliberate de al]i doctori, de obicei de la spitale, al]ii
decât cei din comisiile respective.

Monahii [i monahiile `n vârst\ aveau de ales `ntre p\strarea pensiei
[i plecarea din m\n\stire, mul]i dintre ace[tia optând pentru p\r\-
sirea m\n\stirilor [i retragerea la locurile natale, unde, dac\ aveau
rude [i pensie puteau s\-[i `ntre]in\ b\trâne]ile. Solu]ia salvatoare
pentru ei a venit din partea Mitropoliei, organizându-se `n câteva
m\n\stiri sanatorii sau un fel de azile pentru monahii [i monahiile

29 Ibidem, p. 49.
30 Ibidem, p. 83.
31 Ibidem, p. 180.
32 Ibidem, p. 183.
33 Ibidem, p. 195.
34 Ibidem, p. 250.
35 Ibidem, p. 263.
36 Ibidem.
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b\trâne, `n care se avea grij\ de ei `n cele mai bune condi]ii, cele
dintâi fiind organizate la m\n\stirile Sih\stria, pentru monahi, [i Sla-
tina, pentru monahii. Au fost [i c\lug\ri care n-au p\r\sit m\n\s-
tirea, dar au r\mas [i cu pensia, cum ar fi cazul p\rintelui Mina
Prodan de la M\n\stirea Neam], fost mare eclesiarh, care `n anul 1960
avea 78 de ani37. 

 Mul]i dintre monahii pleca]i din m\n\stiri au fost obliga]i s\ sem-
neze acte prin care, luând seama de prevederile Decretului, decla-
rau c\ se retr\geau din via]a monahal\, pentru a se `ncadra ca mun-
citori `n diverse ramuri de activitate38 ale societ\]ii române[ti comuniste,
iar cei r\ma[i angaja]i `n cadrul unit\]ilor Bisericii, au trebuit s\
dezbrace haina monahal\39. Monahii care p\r\seau m\n\stirile erau
`ndrepta]i spre locurile natale, `n familiile lor, fiind singurul mod `n
care ace[tia se puteau bucura de minime condi]ii pân\ g\seau un loc
de munc\, existând `ns\ [i cazuri de monahi care nu mai aveau fa-
milii [i nu aveau unde s\ se retrag\, mitropolitul intervenind de multe
ori favorabil `n aceste situa]ii. Peste toate `ns\, exodul for]at al mo-
nahilor din m\n\stiri a fost o adev\rat\ dram\ a monahismului ro-
mânesc [i a vie]ii duhovnice[ti40.

37 Arhiva Centrului Eparhial Ia[i, fondul Cancelariei, Dosar nr. 8, vol. I/1960,

n., 16 iunie.
38 Idem, Dosar nr. 134/1959, n., decembrie.
39 Idem, Dosar nr. 134/1959, n., 26 mai - cazurile Ierodiaconului Alexei Zo-

fota care a dezbr\cat haina monahal\ pentru a r\mâne ca lucr\tor (ma[inist) la Ti-
pografia Centrului Eparhial; 

Arhiva Centrului Eparhial Ia[i, fondurile Cancelariei, Dosar nr. 31, vol. II/1960,
n., ianuarie – cazurile angaja]ilor din Serviciul Seminarului Teologic al M\n\stirii Neam]
care semnau: „întrucât nu îndeplinesc condi]iunile pentru r\mânerea în monahism,
declar c\ doresc s\ r\mân ca civil, în continuare, în postul în care sunt încadrat [i
îmi iau totodat\ angajamentul ca de la aceast\ dat\ s\ port în scripete numele din
Buletinul Biroului Popula]iei [i s\ umblu în uniform\ civil\.

Drept pentru care semnez prezenta declara]ie - angajament, în dublu exemplar.”

 

40 Idem, Dosar nr. 8, vol. IV/1959, n., 12 decembrie 1959. În continuare v\

prezent\m o scrisoare ca dovad\ în acest sens: 

„Înalt Prea Sfin]ite St\pâne, bunul nostru P\rinte, purt\torul de grij\ pentru Sfânta

Biseric\ [i fii duhovnice[ti,

Cu adânc\ smerenie v\ aducem la cuno[tin]\ urm\toarele: v\zând hot\rârea din

Buletinul Oficial Nr. 28/19 noiembrie 1959 din Decretul Nr. 177 din 4 august 1948

pentru regimul general al cultelor religioase, cu durere v\ spunem c\ ne-am um-

plut de mare jale, cu toate acestea, trebuie s\ ar\t\m supunere St\pânirii, c\ci St\-

pânirea este de la Dumnezeu.

Cople[ite de aceast\ durere, îndr\znim s\ V\ întreb\m, Înalt Prea Sfin]ite St\pâne,

oare în aceast\ vreme de înalt\ (desualtare) social\ sub toate aspectele, n-am putut
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Mitropolia a c\utat s\ ajute cât a fost posibil pe cei care erau
nevoi]i s\ plece din m\n\stiri, permi]ându-li-se s\-[i ia lucrurile per-
sonale, s\-[i desfac\ [i transporte anumite acareturi de pe lâng\ ca-
sele m\n\stire[ti `n care locuiau [i s\ le duc\ acolo urmau a se
stabili41. Toate acestea fiind bunuri folosite de monahi, constituiau un
minim ajutor [i totodat\ un sprijin, având `n vedere plecarea lor
din m\n\stiri `n locuri f\r\ posibilit\]i materiale. M\n\stirile, din dis-
pozi]ia mitropolitului Iustin, au acordat ajutoare `n alimente, ca `n
cazul maicilor plecate de la Râ[ca42 la alte m\n\stiri, sau `n bani, ca
la m\n\stirea Sih\stria, unde, `n urma Decretului, 32 de monahi ple-
cau `n via]a civil\, m\n\stirea dând din fondurile proprii câte 1000 lei
ajutor pentru haine civile [i transport43. 

~n anul 1961 s-a `ncheiat procesul de `ndep\rtare a monahilor
din m\n\stirile Moldovei, num\rul celor r\ma[i oficial fiind de cca.
731 de vie]uitori, dup\ cum urmeaz\: 79 - la m\n\stirea Neam] cu
Vovidenia, Icoana [i Procov; 26 - Secu; 52 (54) - la Sih\stria cu Secu;
219 (210) - V\ratec; 31 - la Sucevi]a; 8 - la Dragomirna; 244 - la Aga-
pia cu Agapia din Deal; 20 - Centrul Eparhial cu M\n\stirea Bucium,
iar la cele cu personal redus: 5 - Cet\]uia; 1 - Hlincea; 5 - Slatina;
1 - Rar\u; 2 - Râ[ca; 3 - Sfântul Ioan cel Nou Suceava; 1 - Vorona; 1 -
schitul Sih\stria Voronei; 2 - Gorovei; 8 - Putna; 9 - Vatra Moldovi]ei;
4- Bistri]a; 2 - Tarc\u; 1 - Bucium; 5 - Horai]a; 1 - Hor\icioara44. Din
num\rul m\n\stirilor r\mase observ\m c\ lipsesc m\n\stirea Eroii
Neamului (Guranda) [i Agafton, care nu ap\reau ca fiind desfiin]ate
conform deciziei Nr. 14/1959 a mitropolitului Iustin, acestea fiind
`nchise `n urma interven]iei brutale a statului comunist, f\r\ nici o

40 aduce [i noi un aport societ\]ii din umbra acestor ziduri? Dac\ monahismul
în trecut a putut fi de folos Patriei, cu atât mai mult acum, în regimul de
democra]ie popular\, deoarece [i noi suntem fiice ale poporului.

Iat\, de pild\, numai m\n\stirea noastr\ a dat 60 de maici la Crucea Ro[ie în 1916,
care au fost deplasate în diferite spitale îngrijind cu mil\ [i devotament pe r\ni]i. Tot
atunci am avut 500 de r\ni]i în m\n\stire, îngrijindu-i c\lug\ri]ele. A bântuit apoi ti-

fosul exantematic, unde s-a dat tot ajutorul. Tot maicile au cusut lenjerie pentru ar-
mat\, au lucrat flanele [i ciorapi [i m\nu[i. Am avut orfelinat în 2 rânduri. În ultima
vreme s-au lucrat în atelierule m\n\stirii lucruri de art\ pentru export care au f\cut

cinste ]\rii. Am r\spuns totdeauna tuturor cerin]elor ceea ce putem face [i pe viitor.
De aceea, cu lacrimi fierbin]i, v\ rug\m s\ interveni]i organelor în drept ca

persoanele ce nu au unde s\ plece s\ r\mân\ pe loc [i dac\ nu se permite haina

c\lug\reasc\ vor sta f\r\ uniform\ numai s\ fie în chiliile lor.” 
41 Idem, Dosar nr. 122, vol. II/1960, n., 4 ianuarie.
42 Idem, Dosar nr. 8, vol. V/1959, n., 7 septembrie [i Dosar Nr. 118, vol. I/1959, n.
43 Idem, Dosar nr. 118, vol. I/1960, n., 26 ianuarie.
44 Idem, Dosar nr. 134/1959-1964, n.

aduce [i noi un aport societ\]ii din umbra acestor ziduri? Dac\ monahismul în tre-

cut a putut fi de folos Patriei, cu atât mai mult acum, în regimul de democra]ie po-
pular\, deoarece [i noi suntem fiice ale poporului.

Iat\, de pild\, numai m\n\stirea noastr\ a dat 60 de maici la Crucea Ro[ie în 1916,

care au fost deplasate în diferite spitale îngrijind cu mil\ [i devotament pe r\ni]i. Tot
atunci am avut 500 de r\ni]i în m\n\stire, îngrijindu-i c\lug\ri]ele. A bântuit apoi ti-

fosul exantematic, unde s-a dat tot ajutorul. Tot maicile au cusut lenjerie pentru ar-
mat\, au lucrat flanele [i ciorapi [i m\nu[i. Am avut orfelinat în 2 rânduri. În ultima
vreme s-au lucrat în atelierule m\n\stirii lucruri de art\ pentru export care au f\cut

cinste ]\rii. Am r\spuns totdeauna tuturor cerin]elor ceea ce putem face [i pe viitor.
De aceea, cu lacrimi fierbin]i, v\ rug\m s\ interveni]i organelor în drept ca

persoanele ce nu au unde s\ plece s\ r\mân\ pe loc [i dac\ nu se permite haina

c\lug\reasc\ vor sta f\r\ uniform\ numai s\ fie în chiliile lor.” 
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anun]are `n prealabil a Mitropoliei Moldovei. M\n\stirea Eroii Nea-
mului, construit\ `n cinstea eroilor români c\zu]i pe front `n al doilea
r\zboi mondial, a fost desfiin]at\ potrivit dispozi]iilor statului comu-
nist, conform c\rora trebuia s\ se renun]e la m\n\stirile nou `nfiin-
]ate. ~n cl\dirile m\n\stirii Eroii Neamului s-a instalat un sanatoriu
T.B.C.45 ~n cazul m\n\stirii Agafton, situa]ia a fost diferit\, statul
alungând c\lug\ri]ele din m\n\stire. M\n\stirea a fost evacuat\ de
maici la 1 martie 1960, când, dup\ cum m\rturisea o maic\, „f\r\ voia
noastr\, am plecat `n lume”46. Monahia Ni]\ vorbe[te despre 300 de
maici care `n 1960 au plecat `n pribegie47, num\rul fiind exagerat `n-
trucât `n octombrie 1959 la m\n\stirea Agafton vie]uiau 189 de maici,
109 dintre ele fiind cu vârsta de sub 50 de ani48, iar dintre cele cu vârst\
de peste 50 de ani, 60 nu erau pensionare49, neintrând deci nici sub
inciden]a decretului ca limit\ de vârst\ [i nefiind tentate a pleca din
m\n\stire pentru a-[i p\stra pensiile. ~n urma trimiterii for]ate a mai-
cilor acas\ de c\tre autorit\]ile comuniste, `nc\lcând chiar legisla]ia
lor, de vreme ce cel pu]in 60 de maici aveau toate drepturile s\ r\-
mân\ acolo, mitropolitul Iustin le-a pus la dispozi]ie maicilor de la
Agafton m\n\stirile Agapia [i V\ratec50.

Schiturile desfiin]ate sau cele r\mase f\r\ personal au fost date `n
folosin]a parohiilor51, unele dintre ele, de[i cu greutate, fiind reparate
[i bine `ntre]inute, altele confruntându-se cu serioase probleme.

La nivel de Patriarhie, afl\m din statisticile autorit\]ilor c\ la 31
martie 1960 mai existau 132 de m\n\stiri ortodoxe, 62 fiind desfiin]ate

45 Idem, Dosar nr. 146, vol. I/1959-1968, n., 16 martie 1960.
46 Idem, Dosar nr. 171, vol. I/1966, n., 26 februarie.
47 Monahia Lavrentia Ni]\, M\n\stirea Agafton, în Via]a monahal\, foaie re-

ligioas\ Editat\ de M\n\stirea „Izvorul Miron”, an IV, nr. 7-9, iulie-septembrie 1998,

p. 2, apud Ioan Dur\, Monahismul ..., p. 69.
48 Idem, Dosar nr. 147/1959,n., 1 octombrie 1959.
49 Idem, Dosar nr. 134/1959, n.
50 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1965, n., 3 februarie.
51 Idem, Dosar nr. 134/1959, n. Situa]ia schiturilor date în uzul parohiilor: 

Regiunea Ia[i: 1) Schitul Vl\diceni - Ia[i - Parohia Bucium; 2) Schitul T\râ]a - Ia[i -

Bârnova; 3) Schitul {oldana - Ia[i - Spineni; 4) Schitul Bârnova - Ia[i - Grajduri; 5) Schitul

Boureni - Pa[cani - Boureni; 6) Schitul Bal[ - Boto[ani - Stere[ti; 7) Schitul Lacuri -

Hârl\u - Deleni;

Regiunea Suceava: 1) Schitul Comârzani - F\lticeni - Ciumule[ti; 2) M\n\stirea Eroii

Neamului - Boto[ani - Guranda; 3) Schitul Cozancea - Boto[ani - Zlotunoaia; 4) Schitul

Zosin - Boto[ani - B\lu[eni; 5) M\n\stirea Agafton - Boto[ani - Curte[ti; 6) Piatra

Voronei - Boto[ani - Oneaga; 7) Schitul Pojorâta - Câmpulung - Pojorâta; 8) Orata -

Câmpulung - Fundu Moldovei; 9) Lo[na - Vatra Dornei - Poiana Stampei; 10) Piatra

T\ieturii - Vatra Dornei - Panaci;
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ca rezultat al aplic\rii Decretului nr. 410, iar alte 30 de m\n\stiri
fuseser\ inchise `n perioada 1 ianuarie-28 octombrie 1959. Dup\
aplicarea Decretului, m\n\stirile r\mase f\r\ majoritatea monahilor
pleca]i, au r\mas dezorganizate, prima grij\ a ierarhilor [i stare]ilor
fiind reorganizarea vie]ii monahale din interiorul lor. Pe lâng\ ple-
carea multora dintre c\lug\ri, m\n\stirile au trebuit s\ fac\ fa]\ [i
confisc\rii propriet\]ilor, a p\mânturilor [i a cl\dirilor, mai ales ale
m\n\stirilor [i schiturilor desfiin]ate, bisericile transformându-se `n pa-
rohii, iar cl\dirile m\n\stirilor trecând `n proprietatea diferitelor
institu]ii ale statului: Sfatul Popular, cooperative, spitale etc. Este ade-
v\rat c\ unele din m\n\stiri ajunseser\ `n imposibilitatea de a-[i mai
cultiva p\mânturile [i `ngriji cl\dirile din lips\ de personal, iar multe
propriet\]i au fost confiscate de statul comunist `n mod abuziv. De
pild\, la schitul Sihla, tot personalul monahal intra sub inciden]a Decre-
tului 410, nemair\mânând nimeni care m\car s\ aib\ grij\ de schit52. 

Cu aceast\ situa]ie grea se confruntau m\n\stirile `n anul 1960,
iar Biserica nu a reu[it `n acele momente decât s\ salveze existen]a
monahismului `n m\n\stiri, nereu[ind s\ opreasc\ regimul din dru-
mul s\u de desfiin]are a unor m\n\stiri ortodoxe. Nu avem deocam-
dat\ dovezi sau informa]ii certe din care s\ rezulte cauzele pentru care
statul comunist nu a luat decizia desfiin]\rii totale a m\n\stirilor, dar
b\nuim c\ [i autorit\]ile biserice[ti au avut un important rol `n aceast\
privin]\. Cercetând [i analizând activitatea mitropolitului Iustin, ulte-
rioar\ Decretului, [i mai ales rezultatele ei `n ceea ce prive[te pro-
blema m\n\stirilor [i a monahismului, suntem siguri c\ nici atunci
când a fost emis Decretul acesta n-a avut o atitudine indiferent\.
Este posibil `ns\ ca un r\spuns `n for]\ s\ fi condus la generaliza-
rea unor abuzuri [i interven]ii dure din partea statului `n `ntreaga
Biseric\ – dup\ cum s-a `ntâmplat la m\n\stirea Agafton, pe care
am pomenit-o. 

Atât mitropolitul Moldovei, cât [i ierarhii Bisericii noastre au
trebuit s\ men]in\ un echilibru `ntre atitudinea permanent ostil\ a
statului fa]\ de monahism, care intrase cu timpul `ntr-un anumit
laxism, [i problema monahilor pleca]i din m\n\stiri, pe care a `n-
cercat s\-i readuc\ acolo de unde au plecat [i s\-i reintegreze `n
via]a m\n\stireasc\, pentru a-[i `mplini menirea lucr\rii la care au

51 Regiunea Bac\u: 1) Schitul Pâng\ra]i - Piatra Neam] - Pâng\ra]i; 2)

M\n\stirea R\zboieni - Piatra Neam] - R\zboieni; 3) M\n\stirea Alma[ - Piatra

Neam] Dobreni; 4) M\n\stirea Brate[ - Piatra Neam] - Tarc\u; 5) M\n\stirea

}ibucani - Piatra Neam] - }ibucani; 6) M\n\stirea Dur\u - Piatra Neam] - Dur\u. 
52 Idem, Dosar nr. 54, vol. I/1960, n., 27 ianuarie. 

Regiunea Bac\u: 1) Schitul Pâng\ra]i - Piatra Neam] - Pâng\ra]i; 2) M\n\s-

tirea R\zboieni - Piatra Neam] - R\zboieni; 3) M\n\stirea Alma[ - Piatra Neam] Do-

breni; 4) M\n\stirea Brate[ - Piatra Neam] - Tarc\u; 5) M\n\stirea }ibucani - Piatra

Neam] - }ibucani; 6) M\n\stirea Dur\u - Piatra Neam] - Dur\u. 
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fost chema]i. Nici autorit\]ile comuniste nu au reu[it s\ `mpr\[tie
to]i monahii din m\n\stiri sau din jurul lor, nici mitropolitul nu a
reu[it, de[i suntem siguri c\ ar fi vrut s\-i aduc\ `napoi `n m\-
n\stiri pe to]i monahii pleca]i. Probabil acest lucru ar fi fost imposibil,
`ntrucât statul comunist a men]inut, prin Departamentul Cultelor [i
Securitate, un control [i o supraveghere continu\ asupra m\n\sti-
rilor [i vie]ii monahale desf\[urate aici. Au existat diver[i agen]i ai
securit\]ii comuniste care supravegheau m\n\stirile [i personalul
monahal, ace[tia având misiunea de a culege informa]ii cu privire
la atitudinea monahilor fa]\ de regim.

~n arhiva Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i `n cele ale m\n\s-
tirilor nu se g\sesc decât prea pu]ine relat\ri referitoare la perioada
dintre anii 1959-1960, despre personalul din cadrul m\n\stirilor care
fusese arestat53, pentru c\ Mili]ia [i Securitatea supravegheau foarte
atent m\n\stirile [i preo]ii de mir, interceptând pe oricine strângea
biografii ale clerului54. M\rturii despre unii monahi (mul]ii conside-
ra]i legionari [i ostili regimului) [i preo]i condamna]i au ap\rut mai
târziu, odat\ cu eliberarea lor din `nchisori, iar dup\ anul 1989 au
fost publicate pu]ine articole despre ace[tia.

Unii dintre monahii care ar fi trebuit s\ plece, au r\mas „ilegal”
prin m\n\stiri, acolo unde a fost posibil. La Agapia `n 1963, un nu-
m\r de 21 de maici st\teau f\r\ aprobare `n m\n\stire, unele dintre
ele fiind re`ntoarse dup\ ce, `n prealabil, fuseser\ `ndep\rtate55; la
V\ratec existau, de asemenea, maici cu situa]ia neclarificat\56. Din
studierea documentelor anului 1960 se observ\ c\ mitropolitul Iustin
a `ncercat s\ ajute cât mai mul]i monahi, men]inându-i `n serviciul
Bisericii. La Agapia unele c\lug\ri]e care, conform Decretului 410,

53 Monahul Nifon Ro[u, de la Horai]a a fost re]inut de la 6 august 1959 (Arhi-
vele Centrului Eparhial Ia[i, fondul Cancelariei, Dosar nr. 8, vol. IV/1959, n., 18

septembrie) , dar eliberat pe 11 august 1959 (Arhivele Centrului Eparhial Ia[i, fon-

durile Cancelariei, Dosar nr. 8, vol. IV/1959, n., 30 septembrie 1959 - inv.) pre-

zentându-se la parohia Cârligi, comuna {tefan cel Mare. Monahul Nifon Corduneanu,

protosinghel, implicat în procesul fra]ilor Vasilache, în anul 1959 [i pus în liber-

tate dup\ perioada de deten]ie, în luna septembrie 1963, cu domiciliul for]at la M\-

n\stirea Neam] (Arhivele Centrului Eparhial Ia[i, Fondul Cancelariei, Dosar nr. 4,

vol. I/1965, n., 23 februarie 1964) sau Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, egu-

menul Rar\ului, a fost re]inut la jum\tatea lunii iunie 1958 de Organiza]ia de Stat

pentru Cercet\ri, în locul lui consiliul numindu-l pe Paulin Leca (Arhivele Centrului
Eparhial Ia[i, fondul Cancelariei, datat\ 22 august 1958). 

54 Idem, Dosar nr. 25, vol. III/1960, n., Adres\ M.A.I., 26 octombrie 1960.
55 Idem, Dosar nr. 134/1959, n.
56 Idem, Dosar nr. 135/1959, n.
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ar fi trebuit s\ plece, au fost `ng\duite de mitropolit [i li s-au ac-
ceptat `n mod excep]ional s\ r\mân\ `n m\n\stire57; la Alma[, maici
bolnave primesc case lâng\ schit [i mijloace de `ntre]inere58. Cei bol-
navi care au reu[it s\ primeasc\ avizul din partea Comisiei Medi-
cale c\ nu sunt ap]i s\ lucreze au r\mas `n m\n\stire59, iar cei care
au cerut consultarea de c\tre comisie, pân\ la timpul prezent\rii `n
fa]a ei au r\mas `n m\n\stire, `n decursul anului 196060. 

Profitând de faptul c\ nu se specificase de la `nceput obligati-
vitatea verdictului Comisiei Medicale, mitropolitul a men]inut `n m\-
n\stiri c\lug\ri bolnavi, doar pe baza unei adeverin]e de la un medic
specialist61. Mai apoi Statul a instituit aceste comisii, nefiind mul]u-
mit de modul `n care se aplica Decretul `n m\n\stiri. Cei care, `n vâl-
toarea scoaterii din m\n\stiri [i a desfiin]\rii unora (vezi cazul Agafton),
au ajuns `n familiile lor, dar nu intrau sub prevederile Decretului, au
fost reprimi]i `n m\n\stiri62, ca [i cei b\trâni proveni]i din l\ca[u-
rile desfiin]ate, care, datorit\ `mprejur\rilor, au fost trimi[i la locu-
rile natale63. Pentru a r\mâne `n m\n\stiri, monahii [i monahiile au
fost trecu]i `n diferite posturi: `ngrijitori, paznici, muzeografi64, mitro-
politul `nc\lcând cu bun\ [tiin]\ spiritul decretului. De asemenea, unii
dintre cei care aveau `n grij\ c\lug\ri [i c\lug\ri]e b\trâne au r\mas
provizoriu `n m\n\stiri65. Al]ii au primit aprob\ri pentru a r\mâne `n
m\n\stiri, deoarece nu aveau unde s\ se `ntoarc\ `n locurile lor natale.
Acest fapt `l vedem [i din scrisoarea unei monahii (Josefina Mih\il\)
de la m\n\stirea V\ratec, `n care cerea s\ r\mân\ `n m\n\stire, „cum
s-a aprobat [i la alte c\lug\ri]e”66, sau din cazul surorii Vasâi67.

Credem c\, dac\ `n ianuarie 1960 mitropolitul Iustin accepta ca
persoane care intrau sub inciden]a Decretului 410 s\ r\mân\ `n m\-
n\stire, el spera `n continuare `ntr-o rezolvare mult mai favorabil\ a
situa]iei m\n\stirilor [i `ntr-o aplicare mai temperat\ a decretului.
Aceast\ politic\ a primirilor, transferurilor, mut\rilor de personal
trebuiau avizate de Departamentul Cultelor de pe lâng\ Consiliul de

57 Idem, Dosar nr. 8, vol. III/1960, n., 29 august.
58 Idem, Dosar nr. 8, vol. III/1960, n., 30 august.
59 Idem, Dosar nr. 8, vol. III/1960, n., 21 septembrie.
60 Idem, Dosar nr. 8, vol. III/1960, n., 22 septembrie.
61 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1960, n., 28 martie.
62 Idem, Dosar nr. 8, vol. III/1960, n., 26 septembrie.
63 Idem, Dosar nr. 8, vol. III/1960, n., 22 octombrie.
64 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1960, n., 24 martie, Dosar Nr. 8, vol. III/1960, n., 9 mai.
65 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1960, n., 4 ianuarie [i 18 mai.
66 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1961, n., 15 mai.
67 Idem, Dosar nr. 55/1958, n.
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Mini[tri sau de `mputernicitul regional al Departamentului Culte-
lor, care `[i avea sediul la Sfatul Popular. Astfel, primirea monahi-
lor `n m\n\stiri, care prin lege se f\cea cu semn\tura chiriarhului, nu
mai era doar apanajul Bisericii, ci [i al autorit\]ilor, care puteau s\ nu
accepte [i s\ dezaprobe aceste ac]iuni. Din perspectiva statului, `n-
toarcerea unor monahi `n m\n\stirile din care fuseser\ `ndep\rta]i
trebuia permis\ doar cu motive `ntemeiate [i scopuri precise, iar an-
gajarea monahilor `n aparatul organizatoric din jurul m\n\stirilor a
constituit un astfel de temei. Roadele unei astfel de ac]iuni, desf\[u-
rate cu succes de mitropolitul Iustin, le deducem u[or din `nmul]irea
dup\ 1970 a posturilor bugetare, deci sus]inute de stat, comparativ
cu perioada 1960-1963. Statisticile oficiale care prezint\ num\rul
vie]uitorilor, monahi [i monahii, nu sunt concludente `n acest sens,
pentru simplul fapt c\ nu to]i care s-au re`ntors `n m\n\stiri `n di-
ferite func]ii aveau statut de monah, de[i `n realitate asta erau. ~n anul
1964, statistica oficial\ ne confirm\ un num\r de 779 de monahi `n
Mitropolia Moldovei, 206 c\lug\ri [i 573 de c\lug\ri]e68, m\n\stirile
cu cel mai mare num\r de vie]uitori fiind Agapia - 266, V\ratec - 252,
Neam] - 72, Sih\stria – 52 ; `n statistica din anul 1976, m\n\stirile
prezint\ un num\r de 774 de vie]uitori, 548 de monahii [i 226 de
monahi, `ntr-un num\r de 19 m\n\stiri, 12 de c\lug\ri [i 7 de maici [i
6 schituri, 5 de monahi [i 1 de monahii; a[adar, `n toat\ aceast\ pe-
rioad\ au fost reprimi]i monahi `n m\n\stiri. Cu toate acestea, credem
c\ num\rul monahilor `n anul 1976 era mai mare, deoarece `n anul
1979 p\rintele Scarlat Porcescu vorbea oficial de cca. 1200 de mo-
nahi [i monahii prezen]i `n m\n\stirile Moldovei; trebuie s\ remar-
c\m faptul c\ `n aceste statistici nu erau inclu[i unii dintre cei care
ap\reau ca `ngrijitori, paznici, muzeografi [i nici ieromonahii care
au fost `ndep\rta]i din m\n\stiri, dar au fost `ncadra]i de mitropolit
ca preo]i la parohii. De[i m\n\stirile au fost atent supravegheate de
securitate, prin activitatea `n]eleapt\ dus\ de mitropolit pe acest t\-
râm, situa]ia acestora [i a vie]ii de ob[te s-a ameliorat sim]itor `n anii
urm\tori, vie]uitorii m\n\stirilor primind un sprijin material consistent
din partea statului prin existen]a [i `nmul]irea posturilor bugetare `n
m\n\stiri, iar m\n\stirile, prin includerea lor `n circuitul turistic, dup\
amplele lucr\ri de restaurare suferite, [i-au câ[tigat treptat o oarecare
independen]\ financiar\. Dac\ m\n\stirile nu ar fi avut statutul de
monumente istorice, nu credem c\ monahii pleca]i `n anii 1959-1960
ar fi fost re`ncadra]i. Astfel, problema recuper\rii monahilor apare ca
o continuare natural\ [i organic\ a demersurilor bine gândite vis-à-vis
de statutul m\n\stirilor [i rolul `ndeplinit de ele `n perioada comunist\:

68 Idem, Dosar nr. 134/1959-1964, n., 15 februarie 1964.
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monumente de art\, dar [i vetre de real\ tr\ire duhovniceasc\. Mo-
nahii pensionari s-au `ntors `n m\n\stiri, fiind `ndruma]i spre sa-
natoriile organizate la Slatina [i Sih\stria. Dintr-o scrisoare a mona-
hiei Antonina Ciubotaru, fost\ vie]uitoare a m\n\stirii Agafton, vedem
c\ la m\n\stirea Slatina - F\lticeni se primeau c\lug\ri]e pensio-
nare din Eparhia Moldovei69, „dar `ntrucât m\n\stirea Slatina este
cas\ sanatorial\ pentru maici b\trâne [i bolnave [i nu au posibili-
t\]ile necesare pentru `ntre]inerea lor, se aprob\ ca personalul cu
salar sau pensie s\ contribuie ca [i pân\ acum la masa de ob[te cu o
parte din salariu sau pensie. Contribu]ia b\neasc\ va fi stabilit\ de
comun acord `n raport cu cuantumul pensiei sau salariului...”70, ad-
nota pe document Exarhul m\n\stirilor, arhim. Adrian Hri]cu, supu-
nându-l aviz\rii mitropolitului Iustin. Deci, statutul de pensionar
f\cea mai u[oar\ revenirea `ntr-un astfel de loc, special amenajat
pentru monahi. Cei bolnavi, care primeau avizul Comisiei Medi-
cale, au r\mas `n m\n\stiri, iar monahii interna]i [i afla]i `n spitale
`n timpul aplic\rii Decretului au fost reprimi]i `n m\n\stiri71. Cei
mai mul]i au intrat `ns\ prin intermediul func]iilor administrative,
uneori `n cererile `naintate de Mitropolie spre Departament, `n ve-
derea recunoa[terii, `nclina]ia monahal\ a unora nefiind depistat\
de regimul comunist.

Printre cei reveni]i `n m\n\stiri datorit\ func]iilor administrative,
dar [i cu statut de monah, amintim: Nifon Corduneanu, fost `n `n-
chisoare, angajat `ngrijitor la Neam]72 [i apoi secretar al m\n\stirii;
Cr\ciun Veniamin, fost la Sih\stria, primit `ngrijitor la Horaicioara73;
Damaschin Schipor, fost la Putna [i angajat paznic tot aici74; Dr\-
gu]u Pangratie, fost la Vorona, Slatina [i Râ[ca [i angajat paznic la
Râ[ca75; Ierodiacon Ghervasie I. Gheorghe, fost la Horai]a, angajat
maistru zidar la Neam]76; Helgiu Gh. Lucian, fost la Bistri]a, „pentru an-
gajare la Bucium”, not\ Iustin77; Ieromonahul Gavriil Gherasim Pl\cint\,
angajat paznic la Râ[ca [i cu `ndatorirea de a ajuta pe preotul Ioan
Alexandru la pastora]ie `n parohia Bogd\ne[ti78. O parte dintre mo-
nahii reveni]i `n cadrul m\n\stirilor `mplinise `ntre timp vârsta legal\

69 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1965, n., 8 februarie.
70 Idem, Dosar nr. 8, vol. III/1965, n., 19 octombrie.
71 Ibidem.
72 Idem, Dosar nr. 4, vol. I/1965, n., 9 decembrie.
73 Idem, Dosar nr. 4, vol. II/1965, n., 2 martie.
74 Idem, Dosar nr.X, n., 25 septembrie 1962.
75 Idem, Dosar nr. 4, vol. II/1965, n., 25 septembrie.
76 Idem, Dosar nr. 24, vol. I/1962, n., 27 octombrie.
77 Idem, Dosar nr. 191/1969, n., 15 mai.
78 Idem, Dosar nr. 8, vol. II/1964, n., 15 iunie.
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de 50 de ani pentru monahii sau 55, pentru monahi; al]ii s-au pen-
sionat, iar unii, b\trâni fiind, au optat s\ se re`ntoarc\ `n m\n\s-
tirile de unde au plecat. De exemplu, p\rintele Petroniu T\nase,
ie[it prin Decretul 410, a devenit `ngrijitor la Casa de odihn\ „Curtea
de Arge[” pân\ `n 1959 [i a revenit `n m\n\stire ca stare] la Sla-
tina79; {erban Ecaterina, bolnav\, 32 de ani, cererea ei c\tre Depar-
tamentul Cultelor fiind elaborat\ de Secretarul Eparhial Ioan Seram-
ficeanu80; Av\danii Aglaia Glafira, fost\ la M\n\stirea M\line[ti, Vaslui,
plecat\ `n 1960 [i a fost reprimit\ la Agapia81; Aslam Agripina, fost\ la
Bârnova [i `mplinind 52 de ani, a fost primit\ la V\ratec82 ; [i exem-
plele pot continua.

~ntre cei primi]i `n aceast\ perioad\ `n m\n\stiri, au existat [i ca-
zuri care ne-au atras mai mult aten]ia, oprindu-ne asupra a dou\,
complementare, `ntrucât prezint\ `n ansamblu [i extremit\]ile ei, si-
tua]ia unor monahi `ndep\rta]i de comuni[ti prin Decret [i alte
m\suri abuzive. ~n primul caz, mitropolitul Iustin este informat c\ `n
`mprejurimile Sihlei [i Sih\striei sunt c\lug\ri]e care locuiesc `n bor-
deie, `n mun]i, identificate ca fiind de la m\n\stirea Timi[eni, situat\
la grani]a dintre Banat [i Iugoslavia, ocupat\ de solda]i `n 1949 [i
desfiin]at\. „O parte din personalul monahal al m\n\stirii s-a re-
tras `n p\r]ile Neam]ului, câteva s-au `nchinoviat la m\n\stirea Aga-
pia, iar parte s-a retras `n mun]i, tr\ind necunoscute de nimeni `n
bordeie sub p\mânt pân\ `n prezent.” Monahiile Ghergulescu Ioana
[i Moac\ Stanu Minodora au fost convinse s\ se retrag\ la Agapia
Veche, pentru celelalte mitropolitul dispunând : „P.C. Stare]\ (de la
Agapia n.n.) se va ocupa [i de celelalte c\lug\ri]e, care se mai afl\
`n p\dure, `ndemnându-le s\ vin\ `n m\n\stire”83. ~n al doilea caz,
la m\n\stirea V\ratec, Consiliile M\n\stirii au hot\rât s\ tund\ `n mo-
nahism unele surori, rasofore, din m\n\stire, dou\ dintre ele fiind
absolvente ale Seminarului Monahal, deci cu drept de [edere legal\
`n m\n\stire, iar patru dintre ele `mplinind condi]iile de [edere,
datorit\ `mplinirii `n ultimii ani ai vârstei de minim 50 de ani, spe-
cificându-se despre ele c\ au [i peste 20 de ani de m\n\stire, deci
`n tot acest timp ele aflându-se „ilegal” la V\ratec84. Revenirile `n
monahism au fost numeroase, `ns\ consacr\rile au fost pu]ine,

79 Idem, Dosar nr. 171, vol. I/1966, n., iulie.
80 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1963, n.
81 Idem, Dosar nr. 159/1975, n., 10 august.
82 Idem, Dosar nr. 159/1975, n., 18 august.
83 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1965, n., 5 februarie, Rezolu]ia 24 februarie 1965. 
84 Idem, Dosar nr. 202/1974, n., P.V. 24 octombrie.
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statutul de proasp\t monah trebuind a fi recunoscut [i aprobat de
Sfântul Sinod, conform art. 34 din Regulamentul de organizare a
vie]ii monahale.

 Amintim aici de re`ntoarcerea `n m\n\stire a p\rintelui Cleopa
Ilie, n\scut `n 1912, plecat de la m\n\stirea Sih\stria conform De-
cretului `n 1959-196085, care a pribegit `n regiunile Hangu, Petru
Vod\ [i Pipirig din Mun]ii Neam]ului86. ~n 1964, o adres\ c\tre mi-
tropolitul Iustin spunea „cu smerite metanii raport\m I.P.S. Voastre,
c\ pe ziua de 1 octombrie a.c., potrivit aprob\rii verbale a I.P.S.
Voastre [i a Departamentului de Cult, a fost reprimit `n personalul m\-
n\stirii noastre ieromonahul Cleopa Ilie. Dar, `ntrucât organele locale
de stat cer neap\rat [i o aprobare scris\, cu smerite metanii V\ rug\m
s\ binevoi]i a ne trimite aceast\ aprobare, pentru a i se recunoa[te
celui `n cauz\ noul s\u domiciliu”. ~n [edin]a Permanen]ei Consi-
liului Eparhial din 8 decembrie 1964, mitropolitul Iustin a aprobat
primirea [i `nchinovierea `n m\n\stirea Sih\stria a ieromonahului
Ilie Cleopa.87

Num\rul crescut de monahi care s-au `ntors `n m\n\stiri [i au
fost reprimi]i vine s\ `nt\reasc\ p\rerea unanim\ c\, dup\ apli-
carea Decretului din 1959, Biserica, prin ierarhii s\i, prin mitropo-
litul Iustin `n Moldova, a reu[it s\ readuc\ via]a monahal\ la un nivel
acceptabil, `n pofida condi]iilor vitrege. Activitatea mitropolitului
Iustin a fost fructuoas\ `n acest sens, monahismul fiind una din pro-
blemele ap\rute `n timpul p\storirii sale, asupra c\reia s-a aplecat
cel mai mult, pe toate actele cu privire la via]a monahal\ existând con-
trasemn\ri [i rezolu]ii ale mitropolitului, reprimirea `n m\n\stire fiind
de competen]a [i `ndatorirea sa direct\. Mitropolitul s-a `ngrijit de sta-
rea material\ a monahilor [i a insistat ca l\ca[urile m\n\stirilor
restaurate s\ fie cel pu]in `n egal\ m\sur\ monumente de vizitat [i
loc de pelerinaj pentru credincio[i, dar [i cu condi]ii optime pen-
tru dezvoltarea vie]ii monahale. Schiturilor predate parohiilor li s-
a acordat o aten]ie sporit\ [i cu timpul `n jurul lor au fost angaja]i
monahi `n func]ii de `ngrijitori, pentru o mai bun\ administrare a
acestora, `n unele din ele s\vâr[indu-se [i slujb\. Aflate `ntr-un cadru
ostil, m\n\stirile s-au dezvoltat datorit\ atitudinii echilibrate promovate

85 Idem, Dosar nr. 134/1959, n.
86 Arhim. Ioanichie B\lan, Via]a P\rintelui Cleopa, Edit. Trinitas, edi]ia a II-a,

Ia[i, 2002, p. 136. 
87 Arhiva Centrului Eparhial Ia[i, fondul Cancelariei, Dosar nr. 81/1964, n., 8 de-

cembrie.
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de mitropolitul Iustin, câ[tigându-[i unele din privilegiile din trecut
pentru vie]uitorii lor, dar [i o oarecare independen]\ financiar\, atât
de necesar\. Cre[terea prestigiului m\n\stirilor a f\cut posibil acce-
sul monahilor din nou la `nv\]\mânt, deschidrea atelierelor de stat `n
m\n\stiri, cum erau `n trecut, recunoscându-se stare]ii m\n\stirilor
de c\tre Stat [i nu doar de Biseric\. Recunoa[terea stare]ilor de c\tre
Stat a f\cut posibil\ `ncadrarea lor `n aceast\ func]ie, pân\ acuma ei
fiind `ncadra]i doar ca paznici sau ghizi etc.

~n anul 1968, diferi]i vie]uitori din m\n\stiri au `naintat cereri
pentru a fi admi[i la Seminarul Teologic de la M\n\stirea Neam] `n
anul I cu frecven]\ redus\, iar al]ii care au `ntrerupt studiile au soli-
citat dreptul de a le relua88. La Institutul Teologic, monahi din Mitro-
polia Moldovei [i Sucevei au fost reprimi]i din anul 1966 (cazul mo-
nahului Unciuleac Iachint de la Putna)89. Problema revenirii mona-
hilor `n `nv\]\mântul teologic a constituit [i subiect de negociere `n
anul 1970, când, la 11 septembrie, Vicarul administrativ Pr. Scarlat
Porcescu a dezb\tut-o cu Pre[edintele Departamentului Cultelor D.
Dogaru, care a acceptat sus]inerea unui examen de admitere la care
se pot prezenta vie]uitorii din m\n\stiri, urmând ca cei admi[i s\ be-
neficieze de studii cu frecven]\ redus\90. ~n conformitate cu acestea,
pentru anul [colar 1971-1972, exista deja un num\r de 16 monahi
`n anii I-V, cu frecven]\ redus\, la Seminarul de la Neam]91. ~mbu-
n\t\]irea situa]iei monahilor se observ\ [i din posibilitatea mona-
hilor de a pleca [i a se stabili la schiturile române[ti de la Muntele
Athos, un num\r de 7 monahi de la m\n\stirea Sih\stria primind, `n
acest sens, aprobarea din partea Patriarhiei [i a Departamentului
Cultelor92.

Cu toate acestea, trebuie s\ spunem faptul c\ „ m\n\stirile orto-
doxe de la noi au reprezentat `n tot cursul deceniilor [ase-[apte un
adversar statornic al autorit\]ilor comuniste. Considerate de c\tre re-
gimul ateu „puncte de rezisten]\ ideologic\ a religiei”, m\n\stirile
s-au aflat permanent sub o atent\ supraveghere a Securit\]ii, mul]i
c\lug\ri fiind condamna]i la ani grei de `nchisoare pentru `mpotrivirea

88 Idem, Dosar nr. 36/1968, n., 6 septembrie.
89 Idem, Dosar nr. 24/1966, n., 30 septembrie.
90 Idem, Dosar nr. 41/1970, n.
91 Idem, Dosar nr. 51/1971, n., noiembrie.
92 Idem, Dosar nr. 174/1973, n. Numele monahilor erau: Zaharia {tefan Se-

rapion, Laz\r Ioan Iulian, M\r\ciuc Petru Pahovnic, Toca Mihai Martinian, Flocea

Vasile Vartolomeu, Dic\ Ioan Ilarion, Sava Ioan.
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lor fa]\ de amestecul brutal al autorit\]ilor `n via]a monahal\”93.
Trebuie s\ amintim faptul c\, dup\ c\derea regimului comunist din
]ara noastr\, mul]i monahi exclu[i din m\n\stiri prin Decretul 410 au
revenit, pentru a-[i continua via]a monahal\ ̀ n poc\in]\ [i rug\ciune. 

Monahismul românesc din perioada comunist\, cu `ncerc\rile [i
jertfa lui, cu rug\ciunea, d\ruirea [i vie]uirea pilduitoare, a contribuit
foarte mult la p\strarea dreptei credin]e, la men]inerea organiz\rii Bise-
ricii nostre [i la `nt\rirea credin]ei `n Dumnezeu a poporului român.

93 Cristian Vasile, op. cit., p. 260.
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The monasticism in Moldavia and the Decree 410/1959

Archim. Dr. Emilian NICA

The author of this historical research Archim. Dr. Emilian Nica

analyses the historical sources in order to discover the causes and

the effects of this Decree given by the comunist regime, that cha-

sed away from the monasteries thousands of monks and nones.

Presenting the Church archives of the Romanian Orthodox Church,

especially in the Metropolitanate of Moldavia and Bukovina, the

author finds letters, documents, papers where he could represent

the real impact this decree had in the Church of Moldavia and

how this situation of persecution influenced the Orthodox Church

for the future. 


