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Abstract

This study deals with the personality of a bishop less known in the tumultuous

history of the last century, which in the 33 years of archiepiscopate was not a single

day holder in any diocese in the country. This bishop who served the Metropolitan

of Bukovina was expelled from the episcopal and despise. What Metropolitan

Visarion Puiu in the Metropolitan of Bukovina began and failed to finish in 1940,

when he was forced to retire out, sought to continue and to complete Bishop Emilian

Antal during three years as Archpriest in Suceava. Bishop Emilian Antal was

able to make from the cross of suffering and humiliation on earth a road to the

joy and light of Resurrection.
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Introducere

Am dedicat acest studiu unui ierarh mai pu]in cunoscut din

istoria zbuciumat\ a veacului trecut, care `n cei 33 de ani de arhierie

nu a fost nici o zi titular `n vreo eparhie din ]ar\. Via]a acestui ierarh

am descoperit-o prin intermediul cercet\rilor prilejuite de lucrarea

de licen]\ despre via]a [i activitatea Mitropolitului Visarion Puiu. Cei

doi arhierei alunga]i din scaunele episcopale [i urgisi]i au mai multe

lucruri `n comun: `n primul rând, amândoi au p\storit aceea[i eparhie,

Mitropolia Bucovinei, `n al doilea rând, amândoi au locuit `n aceea[i

cas\, c\ci dup\ plecarea lui Visarion Puiu, casa sa de la Vovidenia

a fost folosit\, ce-i drept, doar jum\tate de an, [i de vl\dica Emilian,

pe când era profesor la Seminarul teologic din apropiere. Dar `n mod

deosebit `ndr\znesc s\ afirm c\ ceea ce a `nceput Visarion Puiu `n

Mitropolia Bucovinei [i nu a reu[it s\ termine `n 1940, când a fost
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scos for]at s\ ias\ la pensie, a c\utat arhiereul Emilian Antal s\

reia, s\ continue [i s\ des\vâr[easc\ `n cei trei ani de arhip\storire

la Suceava (unde s-a mutat sediul Mitropoliei Bucovinei, dup\ ce

trupul României mari a fost sfârtecat de talpa bol[evic\, prin r\pirea

Basarabiei [i a Bucovinei de Nord).

Dintru `nceput trebuie s\ precizez c\ despre vl\dica Emilian s-a

scris foarte pu]in [i de aceea, ca [i `n cazul lucr\rii despre Mitro-

politul Visarion, am `ntâmpinat multe neajunsuri. Consider c\ acest

studiu va putea fi `mbog\]it atunci când informa]ii inedite vor ap\-

rea, când dosare noi legate de via]a [i activitatea arhiereului Emilian

Antal vor fi scoase din obscuritatea nep\s\rii [i din taini]a ignoran]ei.

Prima lucrare [i primele preocup\ri de a scoate din `ntunericul uit\rii

via]a acestui ierarh apar]in distinsului preot bucovinean [i neobosit

c\rturar Dumitru Valenciuc. Lui `i mul]umesc `n chip deosebit pentru

informa]iile pe care mi le-a oferit `n acest sens, pentru `ndrum\rile [i

l\muririle necesare `n]elegerii cât mai depline a celui ce a fost arhi-

ereul Emilian Antal. De asemenea, `i mul]umesc cu profund\ grati-

tudine domnului profesor Lauren]iu T\nase, membru `n Colegiu

CNSAS, care mi-a oferit tot sprijinul `n cercetarea dosarelor din ar-

hiva CNSAS, legate de via]a [i activitatea arhiereului Emilian Antal.

1. Date biografice pân\ la hirotonia `ntru arhiereu

N\scut `n ora[ul Topli]a, jude]ul Harghita, pe 20 octombrie 1894,

Dumitru (viitorul episcop Emilian) a fost al [aselea din cei dois-

prezece copii ai familiei Dumitru Antal [i ai Ilenei, fost\ Cristea, sor\

cu Miron Cristea1, viitorul Patriarh al României. Dup\ terminarea

[colii primare din sat, tân\rul Dumitru continu\ studiul la Bra[ov

[i N\s\ud. Datorit\ `nclina]iilor spre cele sfinte, dup\ terminarea

studiilor liceale, se `nscrie la Facultatea de Teologie din Sibiu, pe care

o va absolvi `n 1916. Doi ani dup\ aceasta, tân\rul teolog urmeaz\

cursurile Facult\]ii de Filosofie a Universit\]ii din Budapesta. Aici,

pe lâng\ studii, se al\tur\ multor adolescen]i de acela[i neam afla]i

`n capitala maghiar\, orândui]i `n Societatea „Petru Maior”, depunând

o intens\ activitate de promovare [i ap\rare a intereselor române[ti

`n Transilvania [i nu numai. Având `n vedere activitatea sa foarte

1 Ion Rusu Abrudeanu, Patriarhul Dr. Miron Cristea, ~nalt Regent, vol. I, Bu-

cure[ti, 1929, p. 15.
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rodnic\ `n sânul acestei organiza]ii culturale, nu peste mult timp este

ales pre[edintele Societ\]ii „Petru Maior”, func]ie care i-a permis

s\ participe la Marea Unire de pe 1 Decembrie 1918. 

Sfâr[itul Primului R\zboi Mondial a adus schimb\ri majore [i `n

via]a tân\rului Dumitru Antal, care a refuzat `napoierea la Buda-

pesta pentru a-[i termina studiile, [i se angajeaz\ `n cadrul Consiliu-

lui Dirigent al Transilvaniei, la Departamentul Ocrotirilor Sociale, dar

nici aici nu a stat foarte mult, c\ci, datorit\ competen]elor sale deo-

sebite, a fost numit director al Regionalei Societ\]ii pentru ajutorarea

orfanilor de r\zboi. ~n aceast\ demnitate se ocup\ `ndeaproape

de soarta acelor oropsi]i de urgiile r\zboiului, organizând multiple

ac]iuni de `ntrajutorare [i de sus]inere material\ [i spiritual\ a celor

r\ma[i f\r\ p\rin]i din pricina r\zboiului. ~n mai toate localit\]ile

`nsemnate din Transilvania, aceast\ societate [i-a deschis filiale, reu-

[ind astfel s\ ]in\ o eviden]\ cât mai realist\ a celor ce aveau nevoie

de sprijin2. 

~ntre timp se c\s\tore[te [i intr\ `n cinul bisericesc: pe 27 octom-

brie 1924 este hirotonit diacon, iar pe 15 noiembrie, `n acela[i an,

preot, `ncredin]ându-i-se [i primul rost `n Biseric\ – protopop de

Reghin, func]ie pe care o sluje[te cu mult devotament. La propu-

nerea chiriarhului, preotul Dumitru Antal se transfer\ la Cluj, unde

Episcopul Nicolae Ivan al Clujului `l nume[te `n func]ia de revizor

eparhial, post ocupat din 1927 și pân\ `n 1933. Tot la Cluj, este `n-

s\rcinat [i cu responsabilit\]i `n ceea ce prive[te editarea revistei

„Rena[terea”. ~n 1933, Dumitru Antal p\r\se[te Ardealul, mutându-

se `n capitala ]\rii la solicitarea Patriarhul Miron Cristea, unchiul s\u.

~n Bucure[ti, pentru `nceput, preotul Dumitru Antal ocup\ postul

de preot paroh la Biserica „Bradu-Boteanu”, unde a func]ionat pân\

`n 1938, când i se `ncredin]eaz\ func]ia de inspector general `n Mi-

nisterul Cultelor3. Nu au lipsit [i vocile mali]ioase care contestau

meritele preotului Dumitru, dar [i preg\tirea acestuia pentru ocu-

parea demnit\]ii sus men]ionate.

Odat\ ajuns `n Bucure[ti, se p\rea c\ via]a preotului Dumitru

Antal va fi una frumoas\, `ncununat\ [i de o carier\ demn\ de

preg\tirea sa. Probabil c\ planurile lui Dumnezeu erau altele cu

2 Pr. Dumitru Valenciuc, Arhiereul Emilian Antal Târgovi[teanul, Câmpulung,

Bucovina, Biblioteca „Miori]a”, 2005, p. 12.
3 Emilian Antal, Autobiografie, ACNSAS, dosar 5399, vol. II, p. 5. 
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viitorul acestui preot. Nu dup\ mult timp dup\ ce s-a mutat `n capital\,

potrivit m\rturisirilor sale, au ap\rut o serie de probleme familiale

pricinuite de so]ia lui, care a `nceput a-i fi infidel\. Din aceste pricini,

preotul Dumitru este nevoit s\ divor]eze. Adversarii patriarhului

atât au a[teptat: g\siser\ o nou\ pricin\ de a-l ataca indirect. Mai

toate ziarele centrale publicau articole scandaloase `n care Dumi-

tru Antal era acuzat [i def\imat, f\r\ a i se da posibilitatea de a se

ap\ra, ba chiar unii sus]ineau c\ patriarhul ar fi st\ruit [i l-ar fi con-

vins pe nepotul s\u ca s\ divor]eze, deoarece acest lucru i-ar fi

deschis drumul spre ierarhia bisericeasc\ superioar\4.

2. Emilian Antal — arhiereu

Concomitent cu drama familial\ a preotului Dumitru Antal, Vi-

sarion Puiu, Mitropolitul de la Cern\u]i, ducea lupte concentrate

pentru reactivarea Episcopiei Maramure[ului, sub obl\duirea Mitro-

poliei Bucovinei5. Dup\ câteva polemici duse `n mod special cu

Mitropolitul Ardealului, Nicolae B\lan, care voia ca nou-`nfiin]ata

eparhie s\-i fie sufragan\, Mitropolitul Visarion a reu[it ca Episcopia

Maramure[ului s\ depind\ de Cern\u]i. Sfântul Sinod, prin Hot\-

rârea nr. 2029, din 17 iunie 1937, aprob\ `nfiin]area Episcopiei Ma-

ramure[ului, cu sediul la Sighet6. Decretul-lege nr. 1847, din 14 iulie,

publicat `n Monitorul Oficial nr. 137, din 23 iulie 1937, recuno[tea

hot\rârea sinodal\, iar Consiliul de Mini[tri stabile[te ca Mitropolia

Bucovinei s\ sus]in\ financiar activitatea episcopiei nou-`nfiin]ate,

pân\ la 1 ianuarie 1938, când urma s\ fie `nscris\ pentru a putea be-

neficia de fonduri bugetare7. Am amintit de aceast\ ini]iativ\ a Mi-

tropolitului Visarion Puiu, deoarece vom vedea c\ ea se va lega de

viitorul preotului Dumitru Antal.

Ca fiecare `nceput, [i `n cazul `nfiin]\rii acestei eparhii lucrurile

au mers anevoios, fie din pricini inerente condi]iilor date, fie poate

din cauza unor intrigi. Cert este c\ titularul Episcopiei Maramu-

re[ului a fost ales, dup\ un an, `n 1938, `n persoana arhiereului

4 Ibidem.
5 Fapte [i gânduri pentru Biserica Bucovinei, Imprimeria Na]ional\, Bucure[ti,

p. 375.
6 Diac. Gh. I. Moisescu, ~nfiin]area Episcopiei Ortodoxe a Maramure[ului, `n

„Biserica Ortodox\ Român\”, an LV (1937), nr. 11-12, p. 578.
7 Monitorul Oficial, nr. 167, 23 iulie 1937, apud Fapte [i gânduri..., p. 376.
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Vasile Stan R\[in\reanul, fost vicar la Sibiu8. Ar fi interesant s\ re-

]inem lista de candida]i care circula prin anumite cercuri, list\ din

care f\cea parte [i protoiereul Dumitru Antal, de curând divor]at9.

Revista „Predania”, care l-a atacat dur pe preotul Dumitru Antal,

era `nfiin]at\ de George Racoveanu, frunta[ legionar din Germania,

apropiat colaborator al filosofului Nae Ionescu. Aceast\ revist\,

prezentând posibilii candida]i pentru scaunul episcopal de la Sighet,

afirma tenden]ios, dup\ ce enumera persoana lui Dumitru Antal:

„… [i cei care vor mai reu[i s\-[i transcrie sentin]a de divor] pân\

la data alegerii”10.

Dac\ privim peste dezbaterile sesiunii ordinare a Sfântului Sinod

din 193811, deducem cu u[urin]\ inten]ia Patriarhului Miron de a

a[eza la Sighet pe nepotul s\u, preotul Dumitru Antal. Probabil acest

gând al patriarhului explic\ graba cu care Sinodul dezb\tea `n ziua

urm\toare propunerea de ridicare la rang de arhimandrit a preo-

tului Dumitru Antal, inspector `n Ministerul Cultelor [i vicar al Mitro-

poliei Bucovinei, care, interesant, nici nu era c\lug\rit. Adresa nr.

2961/1938 a Mitropoliei Bucovinei f\cea referire la faptul c\ per-

soana `n discu]ie urma s\ se c\lug\reasc\12. ~naltul for bisericesc

aprob\ cererea Mitropoliei Bucovinei referitoare la pr. Dumitru

Antal, `n [edin]a din 6 mai 1938. Este tuns `n monahism `n martie 1938,

cu metania la Dragomirna, primind numele de c\lug\rie Emilian,

iar la doar o lun\, pe 10 aprilie, i s-a acordat rangul de arhimandrit,

lucru care-l f\cea eligibil pentru treapta arhieriei. Sinodul aprob\, `n

mai 1938, `nfiin]area celui de-al doilea post de arhiereu-vicar al

Mitropoliei Bucovinei, iar candidatul, `n persoana arhimandritului

Emilian Antal, era preg\tit. Mai lipsea decretul regal de recunoa[-

tere a noului post. Iar\[i `[i face loc neprev\zutul: Patriarhul Miron

transfer\ pe Vicarul patriarhal, Irineu Mih\lcescu Târgovi[teanul, la

Râmnic, unde scaunul episcopal devenise vacant prin retragerea la

8 Pr. Dumitru Valenciuc, op. cit., p. 15.
9 Predania, Revist\ de critic\ teologic\, an I (1937), nr. 6-7, p. 31.
10 Ibidem.
11 Dezbaterile Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea

ordinar\ din anul 1938. {edin]a din 18 martie, `n „Biserica Ortodox\ Român\”,

an LVI, nr. 11-12, p. 30.
12 Ibidem.
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pensie a Episcopului Vartolomeu St\nescu13. ~n aceste condi]ii, se

vacanta postul de vicar patriarhal, unde urma s\ se aleag\ o alt\

persoan\. Vl\dica Visarion, `n [edin]a din 11 noiembrie 1938, `n ca-

litate de pre[edinte de [edin]\, propune alegerea de urgen]\ a unui

vicar patriarhal, motivând faptul c\ patriarhul, f\când parte din re-

gen]a regal\, fiind re]inut adesea `n slujba ]\rii, are nevoie absolut\

de un ajutor. Patriarhul Miron accept\ propunerea f\cut\ de Visar-

ion Puiu [i propune candidat pe arhimandritul Emilian Antal. Pro-

punerea a fost acceptat\ cu majoritatea absolut\ a celor prezen]i14.

Hirotonia a avut loc de ziua de s\rb\toare a unui mare episcop, 6 de-

cembrie, Sfântul Ierarh Nicolae, `n Catedrala Patriarhal\, oficiind

Patriarhul Miron [i doi episcopi: Grigorie al Aradului [i Vasile al

Caransebe[ului15.

~n cuvântul rostit la sfâr[itul Liturghiei, Miron Cristea a f\cut câ-

teva aprecieri interpretabile. {tia foarte bine patriarhul c\ erau mul]i

contestatari fa]\ de aceast\ alegere [i numire a nepotului s\u. ~n

pofida acestora, Patriarhul Miron a spus: „…cu toate c\ e[ti numai

arhiereu [i n-ai jurisdic]ie, eu `]i dau aceast\ cârj\ a mea prin

care-]i acord ([i o voi face [i `n scris) jurisdic]ie de episcop, de mitro-

polit al Ungro-Vlahiei [i [jurisdic]ie n.n.] patriarhiceasc\ pentru ca

pe m\sura `n care vor sl\bi puterile mele, de ierarh trecut de 70 de

ani, `n aceea[i m\sur\ s\ `ndepline[ti Prea Sfin]ia Ta cerin]ele legate

de marea sarcin\ a conducerii superioare biserice[ti. Cu nimic s\

nu se simt\ astfel lipsa prezen]ei mele `n afacerile biserice[ti [i cele

administrative…”16. Este lesne de intuit ce agitație au iscat aceste

cuvinte ale patriarhului. Deja ap\ruser\ prin pres\ insinu\ri c\ b\trâ-

nul patriarh [i-a asigurat nepotul c\-i va fi urma[ `n scaunul patriar-

hal, c\ la Palatul Patriarhal domne[te nepotismul. Doar peste un an,

Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, trece

13 Mitropolitul Antonie Pl\m\deal\ afirm\ c\ vl\dica Vartolomeu a fost nevoit

s\ se retrag\ la pensie din cauza faptului c\ s-a `mboln\vit grav. Drago[ {euleanu [i

Carmen Dumitriu, Amintirile Mitropolitului Antonie Pl\m\deal\, Bucure[ti, p. 190.
14 Lucr\rile Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române, sesiunea ordi-

nar\, noiembrie-decembrie 1938, `n „Biserica Ortodox\ Român\”, an LVI, nr. 11-12.
15 Diac. Gh. I. Moisescu, Alegerea [i hirotonia P.C. Arhimandrit Emilian Antal

`ntru arhiereu vicar al Eparhiei Ungro-Vlahiei, `n „Biserica Ortodox\ Român\”,

an LVII (1939), nr. 1-2, p. 100.
16 Ibidem, p. 103.
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la Domnul `n condi]ii, spun unii, suspecte17. Moartea Patriarhului

Miron va fi urmat\ de grele `ncerc\ri pentru nepotul s\u, arhiereul

Emilian Antal. 

Conform tradi]iei, loc]iitorul lui Miron Cristea pân\ la alegerea unui

nou patriarh era Mitropolitul Moldovei, pe atunci, Nicodim Munteanu.

Se [tie foarte bine c\ `n alegerea noului patriarh s-au f\cut diverse

propuneri, iar clasa politic\ `ncerca [i ea, prin diverse metode, s\-

[i impun\ candida]ii. Favoritul era marele mitropolit al Ardealului,

Nicolae B\lan, dar, surprinz\tor, `n sesiunea extraordinar\ a Marelui

Colegiu Electoral, acesta declar\ c\ nu va candida la func]ia su-

prem\ din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. ~n acest demers este

urmat, poate nu `ntâmpl\tor, de un alt favorit cu [anse reale `n rân-

dul electorilor: Visarion Puiu, mediatizatul Mitropolit al Bucovinei.

Având `n vedere refuzul celor doi predilec]i, drumul celui de-al

treilea era liber. Astfel, Nicodim Munteanu, mitropolitul de la Ia[i,

prime[te 458 de voturi, iar cei doi, Nicolae B\lan [i Visarion Puiu,

de[i au declarat `nainte c\ nu vor candida, totu[i au primit câte 11 vo-

turi fiecare, dovad\ c\ `n rândul electorilor se aflau [i persoane care

voiau cu tot dinadinsul ca unul dintre ei s\ urce `n scaunul patriar-

hal. Dup\ alegerea lui Nicodim Munteanu de la Ia[i `n demnitatea

suprem\ din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, acesta a c\utat s\-[i

formeze propria-i echip\ de colaboratori, `ns\rcinând pe cei din

fostul aparat administrativ cu alte ascult\ri.

 Pentru `nceput, Arhiereul Emilian prime[te `mputerniciri ce ]ineau

de sectorul cultural al Arhiepiscopiei Ungro-Vlahiei, dar evenimen-

tele politice pun Patriarhia Român\ `ntr-o situa]ie oarecum nemai-

`ntâlnit\. Dup\ ocuparea Basarabiei [i a nordului Bucovinei, mul]i

clerici din aceste ]inuturi române[ti, sim]indu-[i amenin]at\ via]a [i

misiunea preo]easc\, aleg s\ ia drumul pribegiei `n Regat. Era o si-

tua]ie delicat\ pentru conducerea Bisericii Ortodoxe Române18. Tre-

buiau g\site solu]ii `n vederea ajutor\rii [i afl\rii pentru ace[ti clerici

refugia]i a unor mijloace de existen]\, unii trebuind plasa]i `n pa-

rohiile vacante, altora, dup\ caz, `ncercând s\ li se asigure condi]ii

de existen]\ din fonduri sau colecte, iar pentru cei mai `n vârst\,

chiar pensionare. Num\rul clericilor refugia]i fiind destul de mare,

17 Ilie {andru [i Valentin Borda, Patriarhul Miron Cristea, Târgu Mure[, 1994,

pp. 196-198.
18 Cf. „Biserica Ortodox\ Român\”, an LVIII (1940), nr. 7-8, p. 593.
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a trebuit s\ se constituie o comisie la nivel central, care s\ se ocupe

de situa]ia fiec\rui cleric `n parte. ~n fruntea acestei comisii a fost

numit Arhiereul Emilian. Dup\ `ncheierea activit\]ii comisiei con-

stituite special pentru a rezolva problemele clericilor refugia]i din

teritoriile ocupate de sovietici, Arhiereul Emilian Antal r\mânea

iar\[i f\r\ o „ascultare” demn\ de pozi]ia sa. ~n acest timp, Eparhia

Arge[ului r\m\sese f\r\ chiriarh, din vara lui 1940, când titularul ei,

Episcopul Grigorie Leu, a fost transferat la Hu[i. Timp de un an, scau-

nul episcopal a fost ocupat de Dionisie Erhan19. Ata[at de locurile

pe cale le-a p\storit cu devotament de atâta timp, vl\dica Dionisie se

va repatria, fiind pensionat `n 1941. Deci, plecând vl\dica Dionisie,

scaunul episcopal se vacanteaz\ iar\[i. ~n aceste `mprejur\ri, vl\dica

Emilian este trimis la Arge[, fiind numit delegat cu titlu provizoriu

de c\tre patriarh pentru conducerea eparhiei, unde p\store[te pân\-n

ianuarie 194420, când este ales un episcop titular. ~n aceste condi]ii,

vl\dica se retrage la M\n\stirea Cernica timp de un an, unde este

numit stare], `ntre iunie 1944 [i martie 194521. S\ nu uit\m c\ toate

aceste lucruri se `ntâmplau pe când obuzele [i schijele sfârtecau

trupurile românilor, dar [i sufletele lor. St\re]ia vl\dicii la Cernica nu

a fost una tihnit\. ~n plin r\zboi, a[ez\mintele monahale erau ade-

sea folosite ca spitale de campanie, dar [i ca ad\posturi pentru refu-

gia]i ori pentru cei urgisi]i. De exemplu, la Cernica, `n acea peri-

oad\, din cei peste o sut\ de vie]uitori, peste un sfert erau c\lug\ri

refugia]i din Basarabia. Dac\ România se confrunta cu realitatea

dramatic\ a celui de-al Doilea R\zboi Mondial, nici Biserica Orto-

dox\ nu era scutit\ de neajunsuri [i fr\mânt\ri interne, pricinuite,

`n parte, de partidele politice care s-au obi[nuit s\ intervin\ `n tre-

burile biserice[ti. Multe din scaunele episcopale [i chiar mitropoli-

tane erau vacante. La acestea se adaug\ [i Mitropolia Bucovinei, prin

demisia inoportun\ a eparhiotului bucovinean, Tit Simedrea. ~n aceste

`mprejur\ri, Patriarhul Nicodim, neavând alt\ solu]ie, `l trimite pe

Arhiereul Emilian la Suceava, prin delega]ia emis\ pe 6 martie 1945,

19 Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, `n „Teo-

logie [i Via]\”, an II (1991), nr. 9-12, p. 34.
20 Pr. Dumitru Valenciuc, op. cit., p. 20.
21 Potrivit propriilor sale m\rturisiri `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Sucevei”, Se-

siunea Extraordinar\ a Adun\rii Eparhiale a Mitropoliei Sucevei, an LXXVIII (1947),

nr. 10-11, p. 2.
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`n care era numit locotenent de mitropolit al Bucovinei. Nici aici

chiriarhul nu s-a putut bucura de mult\ lini[te. Ingerin]ele puterii

politice erau din ce `n ce mai grosolane `n Biseric\. La nici un an de

p\storire provizorie la Suceava, locotenentul de mitropolit, Emilian,

avea s\ se confrunte cu amenin]area desfiin]\rii eparhiei sale. Con-

duc\torii politici au sugerat conducerii Bisericii Ortodoxe Române

s\ ia `n discu]ie viitorul acestei mitropolii: trebuia desfiin]at\ ori

transformat\ `n episcopie22. Demisia Mitropolitului Tit Simedrea a

fost determinat\ de anumite presiuni politice, motivate de faptul c\

acesta a organizat defectuos refugiul din martie 1944. Patriarhul

Nicodim `i sugereaz\ Mitropolitului Tit s\ se retrag\ din func]ie,

printr-o scrisoare trimis\ la Suceava: „Onoratul Guvern, prin orga-

nul s\u de leg\tur\ cu Biserica, ne informeaz\ c\ credincio[ii acelei

Mitropolii din partea r\mas\ neocupat\ se plâng a fi r\mas f\r\

vl\dic\, `n concluzie rugându-Ne s\ deleg\m de urgen]\ alt chiriarh

[i alt vicar…”23.

3. Activitatea de locotenent de mitropolit la Suceava

P\storirea Arhiereului Emilian la Suceava debuteaz\ sub auspici-

ile unei prelungite situa]ii de incertitudine privind `ns\[i existen]a

Mitropoliei Bucovinei. Conducerea politic\ a statului `ncepea s\-[i

impun\ tot mai mult influen]a `n via]a Bisericii. De exemplu, la data

de 6 martie 1945 a fost desfiin]at\ Mitropolia Olteniei, iar condu-

cerea politic\ „indica” Sfântului Sinod s\ ia `n discu]ie situa]ia epar-

hiilor din Maramure[, dar [i a Mitropoliei Bucovinei. C\ aceast\ mi-

tropolie nu era v\zut\ cu ochi buni la Bucure[ti o arat\ [i numirea

unui preot `n loc de eparhiot `n delega]ia care a reprezentat Patriarhia

Român\ `ntr-o vizit\ la Moscova, `n 1946. Atât timp cât din dele-

ga]ie f\ceau parte câte un episcop reprezentând fiecare mitropolie

din Biserica Ortodox\ Român\, iar din Mitropolia Bucovinei a fost

preferat un preot `n locul mitropolitului, chiar dac\ acesta era numit

cu titlu provizoriu, arat\, o dat\ `n plus, c\ Patriarhul Nicodim, cel care

conducea delega]ia la Moscova, `n]elesese bine mesajul politicienilor:

22 Dezbaterile Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea

Ordinar\ din 1946, [edin]a din 11 decembrie, `n „Biserica Ortodox\ Român\”,

an LXV (1947), nr. 1-3, p. 127.
23 Pr. Dumitru Valenciuc, op. cit., p. 24.
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Mitropolia Bucovinei nu mai avea multe zile24. ~ndat\ dup\ `ntoar-

cerea delega]iei de la Moscova, Sfântul Sinod, `n [edin]a ordinar\

din 11 decembrie 1946, va lua `n discu]ie situa]ia „fostei Mitropolii

a Bucovinei, dac\ va r\mâne ca Arhiepiscopie sau ca Episcopie”25.

La Suceava aceste triste ve[ti au tulburat foarte mult apele [i au adus

mult\ nelini[te celui care vremelnic p\storea eparhia }\rii Fagilor. 

Adresa nr. 212, din 6 martie 1945, emis\ de Patriarhia Român\,

`n[tiin]a Mitropolia Bucovinei urm\toarele: „Prin ~naltul decret regal

nr. 555 din februarie 1945 publicat `n Monitorul Oficial nr. 51 din 3

martie 1945, Maiestatea Sa Regele a binevoit a primi demisia ~.P.S.

Tit Simedrea din scaunul de Arhiepiscop [i Mitropolit al Bucovi-

nei. Fa]\ de cele de mai sus, noi, prin decizia patriarhiceasc\ nr.

211/1945, am delegat ca Locotenent de Arhiepiscop [i Mitropolit pe

P.S. Sa Arhiereul Emilian Antal Târgovi[teanul, Vicarul Sf. Mitro-

polii a Ungro-Vlahiei, spre a conduce acea Eparhie pe tot timpul

vacan]ei scaunului.

Ca atare, Prea Sfin]ia Sa va veni de `ndat\ la sediul Arhiepis-

copal [i Mitropolitan, spre a lua `n primire atribu]iile care-i revin,

potrivit Deciziei Noastre nr. 211/1945, aici anexat\ `n copie”.

Pe 7 martie 1945, Arhiereul Emilian preia neoficial administra]ia

Fondului Bisericesc, pentru ca s\ se poat\ efectua cât mai urgent

plata salariilor [i a celorlalte cheltuieli, deoarece acesta era unicul

mijloc de finan]are a Mitropoliei, `ns\ plecarea efectiv\ a acestuia

`n Suceava s-a f\cut pe 9 aprilie. Cu o zi `nainte, el adresa un fel de

pastoral\ poporului bucovinean, din care spicuim: „... ni s-a dat

s\ pornim la lucru `n `mprejur\ri grele, pe care le cunoa[tem cu to]ii.

Multe, chiar foarte multe, trebuie luate de la `nceput, altele adap-

tate [i potrivite la vremurile schimbate”. Din aceste cuvinte deducem

circumstan]ele nefavorabile `n care a `nceput p\storirea Arhiereului

Emilian `n Bucovina. Nici nu a ajuns bine `n noua eparhie, c\ a [i `n-

ceput s\ cunoasc\ `ndeaproape realit\]ile, de cele mai multe ori dra-

matice, `n care se afla Biserica lui Hristos din Moldova. Vizitele pas-

torale `ntreprinse la R\d\u]i, Putna, Gura Humorului prilejuindu-i

24 Ibidem.
25 Dezbaterile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sesiunea ordi-

nar\ din 1946, [edin]a din 11 decembrie 1946, `n „Biserica Ortodox\ Român\”,

an LXV (1947), nr. 1-3, pp. 127-128.
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cunoa[terea realit\]ilor concrete ale p\stori]ilor [i p\storilor de su-

flete din Bucovina. Când a avut loc instalarea oficial\, pe 15 apri-

lie 1945, `n Biserica M\n\stirii „Sfântul Ioan cel Nou”, locotenentul

de mitropolit avea format\ imaginea real\ a problemelor, neajun-

surilor, tulbur\rilor, ne`n]elegerilor, care m\cinau lini[tea [i cadrul

duhovnicesc specific ortodox. Gravitatea situa]iei era nefericit ampli-

ficat\ de „hot\rârea” Patriarhului Nicodim de a nu trimite la instala-

rea Arhiereului Emilian Antal nici un delegat din partea autorit\]ii

biserice[ti centrale, gramata patriarhal\ fiind citit\ de preotul consilier

sucevean Ioan Puiu. B\nuim c\ b\trânul patriarh a `n]eles foarte clar

mesajul c\peteniilor politice din capital\, care voiau s\ minimalizeze

cât mai mult posibil acest eveniment de la Suceava. 

~n aceste `mprejur\ri, delegatul patriarhal, preotul Ioan Puiu, a ros-

tit [i cuvântul de `ntâmpinare a noului arhip\stor26. Sfânta Liturghie

a fost oficiat\ doar de preo]ii bucovineni, `mpreun\ cu preo]ii pro-

fesori de la Facultatea de Teologie27. Din partea autorit\]ilor locale

au participat demnitari, reprezentan]i ai diferitelor institu]ii politice,

sociale [i culturale. Toat\ asisten]a a ascultat cu luare aminte, dar [i

cu stupoare mesajul patriarhului. Cu luare aminte, pentru c\ prin el

se trasau liniile generale ale activit\]ii noului chiriarh, iar cu stupoare,

deoarece era nepotrivit ca aceste lucruri s\ fie citite de un preot [i

adresate unui mitropolit. 

 Cuvântarea festiv\ a locotenentului de mitropolit al Bucovinei nu

a fost deloc m\reaț\, nu s-a hazardat `n angajamente pe care [tia

c\ nu le poate `mplini. {tiindu-se `ndeaproape monitorizat, ierarhul

trimite rapoarte [i d\ri de seam\ cu regularitate la Bucure[ti. ~n data

de 30 iulie 1945, Sfântul Sinod „deliberând asupra d\rii de seam\

despre activitatea Prea Sfin]iei Voastre, `n cuprinsul Eparhiei al

c\rei locotenent sunte]i, a adus urm\toarea hot\râre: Ia act de

activitatea P.S. Voastre, pe care o apreciaz\ elogios”28.

Aceste aprecieri laudative par a fi nefire[ti dac\ ne gândim c\,

doar la câteva luni, aceea[i conducere de la Bucure[ti va hot\r` retra-

gerea delega]iei date vl\dicii Emilian la Suceava [i numirea `n func]ia

26 Pr. Dumitru Valenciuc, op. cit., p. 37.
27 Instalarea ~nalt Prea Sfin]itului Emilian Antal, Locotenent de Arhiepiscop [i

Mitropolit, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bucovinei”, an LXXVI, iulie 1945, p. 3.
28 Arhiva Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Fond Arhiepiscopia Sucevei [i Mara-

mure[ului, an 1945, dosar nr. 10.
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de mitropolit al Bucovinei a Arhiereului Efrem En\chescu, fost mitro-

polit al Basarabiei. Aceast\ schimbare „nea[teptat\” a fost comuni-

cat\ la Suceava prin adresa nr. 1729, din 5 decembrie 1945: „Onor.

Sfintei Arhiepiscopii [i Mitropolii a Bucovinei. Suceava. De comun

acord cu Sinodul Permanent care a avut loc la 4 decembrie 1945,

am retras, pe data de 5 decembrie 1945, delega]ia de locotenent

de Arhiepiscop [i Mitropolit al Bucovinei dat\ P.S. Arhiereu Emilian

Antal Târgovi[teanul [i am delegat `n locul s\u pân\ la alegerea

titularului, pe ~.P.S. Mitropolit Efrem En\chescu, care va veni cât

de curând la sediul scaunului mitropolitan, spre a lua `n primire

atribu]iile ce-i revin din aceast\ delega]ie potrivit canoanelor [i

legilor }\rii. V\ comunic\m cele de mai sus, `n vederea lu\rii m\-

surii cuvenite”29.

A[adar, Emilian nu se bucura de sprijinul sinodalilor de la Bucu-

re[ti. S\ fi fost [i aici amestec politic, s\ fi dorit vreun demnitar s\-[i

promoveze pe careva dintre rude, apropia]i, prieteni, `n scaunul de

la Suceava, râvnit, de altfel, pentru frumuse]ea m\n\stirilor, pentru

bog\]iile Arhiepiscopiei, s\ fi fost doar ni[te [icane care au `nceput

`nc\ de la moartea unchiului s\u, primul patriarh al României? R\-

mâne o tain\, deocamdat\. Doar interven]ia politicului a f\cut ca

locotenentul de mitropolit de la Suceava s\ nu fie schimbat. Acest

lucru reiese dintr-o alt\ adres\, pe care cancelaria patriarhal\ o adre-

seaz\ Mitropoliei Bucovinei: „~n urma st\ruin]elor insistente ale Dom-

nului Ministru al Cultelor [i a lu\rii de m\suri pentru alt\ `nlesnire

`n administra]ia Mitropoliei centrale a Ungro-Vlahiei, am revenit

asupra adresei noastre nr. 1729, din 5 dec. 1945, c\tre acea Mitro-

polie, [i ca atare am dispus ca P.S. Arhiereu Emilian Antal s\ r\-

mân\ mai departe acolo `n Bucovina”30.

C\ politicul a fost implicat `n a for]a mâna patriarhului de a-l

men]ine pe Antal la Suceava reiese [i din declara]ia lui Emil Bod-

n\ra[, secretar general al pre[edin]iei Consiliului de Mini[tri, de la sfâr-

[itul lunii aprilie 1946, declara]ie ocazionat\ de ceremonia instal\rii

noii conduceri a Fondului Bisericesc, la Câmpulung: „... ast\zi lu-

crurile s-au schimbat. Guvernul de la 6 martie 1945, de sub pre-

[edin]ia domnului Petru Groza, a v\zut lucrurile altfel. Privind mai

29 Ibidem.
30 Ibidem.
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departe, peste zbuciumul timpului de fa]\, guvernul a `n]eles s\

sprijine la conducerea Mitropoliei Bucovinei, ca Arhiepiscop [i Mitro-

polit al Bucovinei, pe ~nalt Prea Sfin]itul Antal Emilian”31.

Dup\ aceste [icane prelungite, dup\ ce vl\dica Emilian a sim]it

c\ apele s-au mai limpezit, a `nceput o titanic\ munc\ la Suceava, de

reorganizare [i reactivare a organelor administrativ-biserice[ti ale

Mitropoliei. ~n aceste condi]ii, locotenentul de mitropolit al Buco-

vinei a `ntreprins o serie de ac]iuni menite s\ duc\ la o organizare

[i administrare cât mai eficient\ a eparhiei. Pentru aceasta a reorga-

nizat `mp\r]irea administrativ\, a[a `ncât gurile rele, care invocau ca

motiv pentru desfiin]area Mitropoliei Bucovinei num\rul mic de pro-

topopiate, s\ nu mai aib\ temei al acestor pretexte. ~ncepând cu

luna octombrie 1945, Arhiepiscopia Sucevei avea zece protoierii, dup\

cum urmeaz\: Arbore, Câmpulung, D\rm\ne[ti, Humor, Ili[e[ti, R\-

d\u]i, Siret, Suceava, Vatra Dornei [i Vicov32. Ca la orice `nceput, [i

`n cazul `nfiin]\rii sau re`nfiin]\rii acestor protoierii, greut\]ile [i ne-

ajunsurile erau inerente. Ele au fost activate nu numai din moti-

va]ia sus amintit\, ci [i pentru o mai bun\ organizare a vie]ii duhov-

nice[ti, dar [i a ac]iunilor filantropice, având `n vedere c\ r\zboiul

l\sase multe [i sângerânde r\ni nu numai pe trupurile bucovine-

nilor, dar [i `n sufletele lor. Treburile nu erau mai bune nici `n cadrul

Consiliului Eparhial. Mul]i consilieri nu se mai bucurau de `ncrede-

rea aleg\torilor, o parte dintre ei au fost `ns\rcina]i cu alte demnit\]i

sau chiar au decedat. Mitropolitul locotenent a convocat Adunarea

Eparhial\ a Mitropoliei pentru alegerea noilor consilieri capabili s\

r\spund\ la noile chem\ri ale Bisericii33.

O problem\ special\ pe care trebuia s\ o rezolve cât mai urgent

vl\dica Emilian era situa]ia grea a clericilor pleca]i `n pribegie. S\

nu uit\m c\ nu de mult se `ncheiase r\zboiul, c\ Mitropolia Bucovi-

nei a fost nevoit\ s\ guste din amarul exilului; s\ mai amintim c\

eparhia era frânt\ pe din dou\; U.R.S.S. a ocupat, dup\ 23 august 1944,

31 Conducerea nou\ a Fondului Bisericesc. Solemnitatea instal\rii. Cuvântarea

domnului Emil Bodn\ra[, secretar general al Pre[edin]iei Consiliului de Mini[tri,

`n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bucovinei”, an LXXVII, 15 mai 1946, p. 3. 
32 Cercurile protopope[ti ale Eparhiei Bucovinei de Sud, `n „Foaia Oficial\ a

Mitropoliei Bucovinei”, nr. 3, 1 noiembrie 1945, pp. 5-6.
33 Sesiunea extraordinar\ a Adun\rii Eparhiale a Mitropoliei Sucevei, `n

„Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bucovinei”, nr. 10, noiembrie 1947, p. 8.
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jude]ele Cern\u]i, Storojine], R\d\u]i [i Suceava. Pe la sfâr[itul lui

martie 1944, au fugit din calea Armatei Ro[ii aproximativ 214 preo]i,

sub ocupa]ie ruseasc\ r\mânând doar 70 de preo]i [i opt monahi34.

Am ar\tat anterior c\ Patriarhia Român\ a instituit o comisie, care s-a

ocupat cu plasarea acestor clerici `n posturi vacante din cadrul Pa-

triarhiei Române. Ce paradox! Cine a condus aceast\ comisie? Rea-

mintim, Arhiereul Emilian Antal. Cine a ajuns `n eparhia de unde

preo]ii plecaser\ [i unde Sfintele Biserici r\m\seser\ f\r\ slujitori? Tot

Emilian Antal. Din clericii refugia]i s-au re`ntors doar 73. De aici ne

d\m seama c\ nu era u[or pentru ierarh s\ asigure necesarul de per-

sonal eclesiastic, mai ales dup\ r\zboi, când r\nile suflete[ti ale miilor

de orfani, v\duve, veterani, schilodi]i `n lupte trebuiau alinate, tre-

buiau `ncurajate, sus]inute. Cei re`ntor[i din refugiu au apelat la acela[i

om care `n Regat i-a ajutat s\ supravie]uiasc\. Acum tot el trebuia s\

caute solu]ii pentru a-i sus]ine s\ se reintegreze `n comunit\]i, s\-[i

câ[tige existen]a. Cea mai plauzibil\ cale de a-i ajuta a fost aceea de

„for]a” autorit\]ile pentru a `nfiin]a noi posturi `n parohiile existente

sau de a `nfiin]a noi parohii. Acest lucru nu era posibil f\r\ sprijinul

subsecretarului de stat la Pre[edin]ia Consiliului de Mini[tri, Emil

Bodn\ra[. Acesta, fiind deputat de Câmpulung, avea tot interesul

s\ câ[tige sprijinul Bisericii, deoarece anul urm\tor, 1948, era unul

electoral. Aceast\ `ndr\znea]\ ini]iativ\ nu a avut multe zile, deoarece

Ministerul Cultelor, `nscriindu-se `n orientarea general\ a conducerii

politice de la Bucure[ti, din ce `n ce mai ostil\ Bisericii, a `ncetat a

mai acorda finan]are pentru noi posturi `n Mitropolia Bucovinei. 

Anii de dup\ r\zboi, cu multe priva]iuni, dar [i dec\derea moral\

care apare `n vremi de instabilitate ideologic\ [i politic\, aveau parc\

nevoie, mai mult ca oricând, de „aplecarea Bisericii” spre sufletele

bucovinenilor pustiite de mul]imea nevoilor. Locotenentul de Mitro-

polit Emilian, cunoscând bine nevoile credincio[ilor, va r\spunde

tuturor chem\rilor de a fi prezent `n mijlocul acestora, cu ocazia s\-

vâr[irii diverselor slujbe religioase35; iar un martor al vremii con-

semneaz\: „~nalt Prea Sfin]itul Mitropolit Emilian cerceteaz\ via]a

duhovniceasc\ a p\stori]ilor cu ne]\rmurit\ dragoste [i bun\tate,

34 Evacuarea Sf. Mitropolii a Bucovinei `n 1944, `n „Foaia Oficial\ a Mitro-

poliei Bucovinei”, 1945, nr. 4, p. 10.
35 Pr. George Belei, Slujbe arhiere[ti, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bucovinei”,

an LXXVI, nr. 4, 1 decembrie 1945, p. 5.
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`n mod discret, dar pilduitor, cu timp [i f\r\ timp, ca un adev\rat

p\rinte”36. ~nc\ `nainte de a fi numit oficial, acesta str\bate princi-

palele centre eparhiale pentru a constata la fa]a locului ororile r\z-

boiului: biserici profanate, jefuite, improprii cultului. ~n iulie 1945, se

adreseaz\ credincio[ilor [i clerului cerând fiec\rui preot ca „`ntâia grij\

a fiec\rui preot de a acoperi Sfânta Mas\, cel pu]in cu o fa]\ de mas\

alb\”37, pentru ca nici o comunitate s\ nu fie lipsit\ de Sfânta Litur-

ghie. Vl\dica a notat câteva impresii din vizitele sale pastorale, sfin]i-

rile de biserici, inspec]iile inopinate, vizitele canonice sau liturghiile

arhiere[ti. La nevoile multe care erau de rezolvat, aceste particip\ri

personale i se p\reau pu]ine, de aceea, `n baza propunerilor Con-

siliului Eparhial [i a rapoartelor protoiere[ti, „a dispus organizarea

unei Misiuni eparhiale format\ din preo]i ale[i, câte doi din fiecare

protoierie, sub conducerea unui misionar eparhial”38. Ace[tia vor porni

la lucru, uneori ne`n]ele[i, alteori contesta]i, dar convin[i c\ era vre-

mea s\ p\[easc\ spre schimbare”. „Ruin\ mult\ e `n satele noastre,

dar [i mai mult\ `n sufletele credincio[ilor no[tri! Satele sunt pline

de ur\, de ceart\, de r\zbunare, de furturi, de concubinaje [i divor-

]uri... Pân\ [i cântecele, horele, portul [i graiul se stric\, `mpestri-

]ându-se cu fel de fel de mode noi, importate din via]a vicioas\ a

ora[elor”, scria preotul Octavian Sabin, l\murind necesitatea pre-

zen]ei acestor misionari lâng\ parohii39. Recomand\rile arhip\storu-

lui, bun cunosc\tor al realit\]ilor din parohii, sunt pentru pastora]ia

individual\ un mijloc pentru a lega suflete[te pe credincio[i de preo-

tul lor, pentru orice sfat, `n orice `mprejurare. Despre slujbele `n

sobor, recomand\ a nu se face abuz de ele, pentru a nu se banaliza,

iar atunci când se fac s\ fie bine preg\tite, cu sobor ales [i impre-

sionant din toate punctele de vedere.

~n privin]a sectarilor, Mitropolitul Emilian este de p\rere c\ dac\

ostilitatea fa]\ de ace[tia este reprobabil\, nici indiferen]a nu este

potrivit\, iar p\rerea unor preo]i precum c\ pe cei pierdu]i din Orto-

doxie nu-i mai po]i câ[tiga o consider\ total eronat\, argumentând

36 Pr. Emilian Antal, ~ndrum\ri misionare, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bu-

covinei”, an LXXVII, nr. 6-7, 1946, p. 11.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Pr. Octavian Sabin, Rolul misiunii eparhiale, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei

Bucovinei”, an LXXVII (1946), nr. 4, p. 2.
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c\ Mântuitorul n-a predicat numai `n biseric\, ci mai mult afar\, `n

popor40. Activit\]ile misionare, multe [i gustate de participan]i, au atras

aten]ia noii conduceri a statului, care a trecut la formarea celebrelor

comitete de colaborare pe care Locotenentul de Mitropolit Emilian

e nevoit s\ le accepte. ~n consecin]\, [i preacuvio[ii misionari vor

trebui s\-[i reorganizeze munca de culturalizare, de asisten]\ social\,

caritativ\ [i sanitar\, precum [i de combatere a obscurantismului

sectar41. De fapt, aceast\ reorganizare, care s-a vrut o dublare `n acti-

vitatea antisectar\ a preo]ilor, avea drept scop folosirea grup\rilor

sectare [i chiar a Oastei Domnului `n scopuri politice. Ulterior, Oas-

tea Domnului a fost supus\ represiunilor comuniste, mul]i dintre

conduc\torii locali fiind aresta]i sau deporta]i. Aceste preocup\ri

arat\, o dat\ `n plus, grija p\rinteasc\ a chiriarhului fa]\ de turma sa,

pentru via]a pastoral\ a Bucovinei. De[i purta mitr\, de[i era arhi-

p\stor, se considera un frate mai mare al preo]ilor de mir, pe umerii

c\rora st\, al\turi de cinul monahal, mergerea `nainte a Bisericii lui

Hristos.

4. Monahismul `n Bucovina anilor 1945-1948

Monahismul ortodox din aceast\ perioad\ va fi ]inta predilect\

a organelor de conducere comunist\42, m\n\stirile fiind considerate

adev\rate „cuiburi de reac]ionari”43. Tocmai de aceea organele de

propagand\ comunist\ `ncearc\, prin informatorii lor, s\ insufle

ideea c\ „m\n\stirile, cu mici [i fericite excep]ii, nu sunt focare de

moralitate [i cultur\, iar ceea ce s-a spus despre aportul lor `n cul-

tur\ [i civiliza]ia român\ `n trecut p\[e[te uneori `n domeniul mi-

tului, astfel c\ starea de azi a m\n\stirilor nu trebuie comparat\

cu cea din trecut, ci cu cea care trebuie s\ fie conform menirii lor

[i spre a justifica existen]a `n organismul statului”44. Pentru a pune

rânduial\ `n aceste l\ca[uri, Locotenentul de Mitropolit Emilian se

40 Ibidem.
41 Reorganizarea misiunii eparhiale, `n „Cuvântul Adev\rului”, an LXXIX (1948),

nr. 3, p. 38.
42 Cristina P\iu[an, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodox\ sub regimul comunist,

vol. I, Bucure[ti, 2001, p. 40. 
43 Adrian Nicolae Petcu, Securitatea [i cultele `n 1949, `n vol. CNSAS, Partidul,

Securitatea [i Cultele, 1945-1949, Editura Nemira, Bucure[ti, 2005, pp. 196-200.
44 Ibidem.
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love[te de mari greut\]i. Pe de o parte, pentru c\ se c\utau deja pre-

texte c\ aceste l\ca[uri sunt inutile, pe de alt\ parte, pentru c\, date

fiind ispitele vremurilor, stare]ii unor m\n\stiri au uitat de fireasca

ascultare monahal\ [i [i-au g\sit cu totul alte preocup\ri. Explica-

]iile pentru aceast\ stare de lucruri sunt fie din faptul c\ `n fruntea unor

astfel de m\n\stiri erau fo[ti preo]i de mir, fie monahi ce nu expe-

rimentaser\ niciodat\ ascultarea `n adev\ratul sens al cuvântului.

Mitropolitul Emilian `ncearc\ s\ pun\ rânduial\ `n m\n\stiri, dar, dup\

cum s-a relatat mai sus, lucrurile nu erau u[or de rezolvat. La M\-

n\stirea Sucevi]a, transformat\ de Mitropolitul Visarion Puiu `n m\n\s-

tire de maici, erau multe nereguli; astfel c\ ierarhul este nevoit s\ ia

atitudine, numind o nou\ conducere [i `ndemnând a se organiza un

atelier de ]esut pânz\ [i covoare, dar [i o prisac\ (stup\rie). Situa]ia

neclar\ de la Vatra Moldovi]ei, care era pe cale de desfiin]are, `l deter-

min\ pe locotenentul de mitropolit s\ reactiveze acest monument de

art\, numind o nou\ stare]\, sperând `n crearea unui centru spiritual

activ. Schitul Piatra T\ieturii avea s\ cunoasc\ o „tragedie pu]in obi[-

nuit\ `n Bucovina; `n seara de 18 octombrie 1945, indivizi necunos-

cu]i l-au asasinat pe stare]ul schitului, fondator al acestui loca[”45,

autorit\]ile vremii declarând c\ a fost vorba despre un jaf. M\n\stirea

„Sfântul Ioan” din Suceava nu mai avea acela[i r\sunet cultural ca alt\-

dat\, remarcabil fiind totu[i faptul c\ se men]ine pelerinajul la moa[-

tele Sfântului Ioan cel Nou. 

O problem\ deosebit\ pentru monahismul bucovinean a con-

stituit-o M\n\stirea Putna, aici problemele fiind semnalate `nc\ de pe

vremea Mitropolitului Visarion Puiu. Acesta a interzis cazarea vizi-

tatorilor `n incinta m\n\stirii, luându-se hot\rârea de a se construi

o cas\ pentru pelerini. La conducerea m\n\stirii s-au perindat mul]i

stare]i, ceea ce nu a asigurat o coeren]\ [i o autoritate `n rezolvarea

vie]ii monahale de aici. Trebuie remarcat [i faptul c\ m\n\stirile [i

schiturile Bucovinei s-au constituit `n focare de rezisten]\ `mpotriva

noii st\ri de lucruri din ]ar\46. Dincolo de aceste incoeren]e [i lip-

suri, monahismul bucovinean a reu[it s\ p\streze o anume stare

45 De la m\n\stiri [i schituri. Asasinarea unui c\lug\r, `n „Foaia Oficial\ a

Mitropoliei Bucovinei”, an LXXVII (1946), nr. 3, p. 11. 
46 Adrian Nicolae Petcu, Participarea Bisericii Ortodoxe Române la rezisten]a

anticomunist\, `n Mi[carea armat\ de rezisten]\ anticomunist\ din România,

1944-1962, Bucure[ti, 2002, pp. 183-187.
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de optimism `n sufletele credincio[ilor, care, ca `ntotdeauna, [i-au

g\sit un sprijin [i o mângâiere absolut necesar\ `n vremea tulbure

de atunci. 

5. Locotenentul de Mitropolit al Bucovinei Emilian Antal 

[i conducerea Fondului Bisericesc

Fondul Bisericesc al Bucovinei a fost una din institu]iile cele mai

râvnite de ocârmuitorii vremurilor, la fel ca „dulcea Bucovin\”, acest

p\mânt binecuvântat, dar [i supus vicisitudinilor vremii47. Emilian

Antal a `ncercat `n acele tulburi vremi s\ apere [i s\ ]in\ sub jurisdic]ia

Bisericii Fondul Bisericesc al Bucovinei48, dup\ cum m\rturise[te el

`nsu[i: „Dac\ nu-l vom ap\ra, atunci Biserica [i `ns\[i regiunea aceasta

vor suferi economice[te”49. Aceast\ institu]ie a Bucovinei a fost `nte-

meiat\ pe 29 aprilie 1786, prin „Decizie pentru regularea afacerilor

preo]e[ti, biserice[ti [i [colare `n Bucovina”, emis\ de Consiliul Aulic

de R\zboi din Viena50. Din p\cate, a[a cum s-a mai spus, funda]ia

a fost râvnit\ de mai toate partidele ce s-au perindat la conducerea

]\rii `ntre cele dou\ r\zboaie mondiale51, `ns\[i retragerea Mitro-

politului Visarion Puiu trebuind pus\ `n leg\tur\ cu aceasta52. Nici

ast\zi aceast\ problem\ nu este pe deplin rezolvat\. 

Cea mai crunt\ nedreptate comis\ asupra acestui teritoriu [i asu-

pra averii ob[tii bucovinene a fost f\cut\ `ns\ prin decretul-lege

pentru `nfiin]area Eforiei Fondului Bisericesc din Bucovina, publicat

`n Monitorul Oficial din 29 iunie 1940. Dac\ pân\ atunci, prin Legea

de organizare bisericeasc\ (art. 39-43), se stabilise c\ „Biserica are

dreptul [i datoria de a p\stra tot ce de]ine azi [i de a aduna averi,

mobile [i imobile, de orice fel, spre a le `ntrebuin]a pentru Biseric\

47 Prof. dr. Nicolae Ciachir, Din istoria Bucovinei, Editura Oscar Print, Bucure[ti,

1999, p. 7.
48 Dr. Ion Nistor, Istoria fondului Bisericesc din Bucovina, f.a., p. 14.
49 Serbarea noului an, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bucovinei”, an LXXVII,

nr. 1, ianuarie 1946, p. 5
50 Ing. Gh. Constantinescu, Averile biserice[ti din Bucovina, Editura Mitropoliei

Bucovinei, Cern\u]i, p. 9.
51 ANR, fond Tomescu Constantin, Dosar nr. 2, p. 254
52 Constantin Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu, edi]ie, note [i addenda

de Pr. Dumitru Valenciuc [i Drago[-Radu Mihai, Tipografia Rof, Suceava, 2005,

pp. 37-38.
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[i a[ez\mintele ei”, acum, prin decret, se r\pea tocmai acest drept

al Bisericii.

~n astfel de condi]ii nu pe deplin l\murite, Mitropolitul Tit demi-

sioneaz\, fiind `nlocuit de Episcopul Emilian Antal Târgovi[teanul,

care, `n urma deleg\rii sale de Patriarhul Nicodim, a luat `n primire

conducerea Fondului Bisericesc, pe 8 martie 1945. Dup\ instaurarea

guvernului Dr. Petru Groza, nu a fost mai u[or s\ refaci nedrep-

tatea f\ptuit\ deja de un regim totalitar, pentru c\ se preg\tea in-

staurarea altuia.

Evenimentele se succed `n conformitate cu evolu]ia planului

de preluare a puterii de c\tre comuni[ti, de confiscarea tuturor

averilor, fie ele particulare, fie biserice[ti. Totu[i, `n 1946, pe 28 apri-

lie, prin Decizia nr. 12 a Consiliului de Mini[tri, se nume[te un Con-

siliu de administra]ie a Fondului Religionar al Mitropoliei Bucovinei.

~n fruntea acestui Consiliu a fost numit IPS Emilian, ca pre[edinte,

din conducere mai f\când parte, a[a cum a fost porunca, „muncitori

[i ]\rani”. Decretul-lege [i statutul prev\d ca scop al Fondului Bise-

ricesc „`mbun\t\]irea, sporirea [i valorificarea bunurilor biserice[ti ce

`i sunt `ncredin]ate pentru administrare, ca din venituri s\ se acopere

cheltuielile de administrare necesare Fondului Bisericesc [i Mitro-

poliei Bucovinei, precum [i cele necesare pentru ridicarea vie]ii reli-

gioase, culturale, sociale [i economice din regiune”53. Situa]ia de

oarecare avânt economic al zonei bucovinene nu avea s\ dureze prea

mult, deoarece `n 1948 este adoptat\ noua Constitu]ie, aceasta ducând

la `ngr\direa propriet\]ii particulare [i, `n final, la na]ionalizarea `n-

treprinderilor industriale, miniere, bancare, de transport [i de asigu-

r\ri. Deposed\rile de averi dinspre proprietatea privat\ c\tre proprie-

tatea de stat s-au f\cut treptat, sugerându-se popula]iei c\ totul

este `n favoarea celor mul]i [i s\raci. Preg\tirea na]ionaliz\rii s-a f\cut

`n cel mai strict secret, burghezia a fost surprins\ nepreg\tit\ pentru

asemenea ac]iuni de distrugere, sustragere [i `nstr\inare a patrimo-

niului privat. Na]ionalizarea Fondului Bisericesc a `nceput cu expro-

prierea p\durilor, continuând cu aceea a fabricilor de cherestea din

Câmpulung Moldovenesc, Moldovi]a, Vama, Frasin [i altele. 

Arhip\storul de la Suceava adreseaz\ un memoriu lui Gheorghe

Gheorghiu-Dej, pe 7 septembrie 1948, solicitând reconsiderarea

53 Monitorul Oficial, anul CXIV, nr. 92, miercuri 17 aprilie 1946, pp. 3930-3931.
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pozi]iei statului fa]\ de aceast\ proprietate a Bisericii. El ar\ta c\

parohiile nu aveau fonduri proprii, toate fiind concentrate `n Fon-

dul Bisericesc [i din acesta se d\deau ajutoare atât personalului

clerical, cât [i popula]iei s\r\cite de r\zboi. Solicita ca m\car perso-

nalul bisericesc s\ aib\ salariile asigurate prin bugetul Ministerului

Cultelor, avându-se `n vedere faptul c\ pân\ la acea dat\ Fondul

Bisericesc a adus venituri `nsemnate la bugetul statului54.

O alt\ interven]ie pe aceast\ tem\ este f\cut\ de Locotenentul

de Mitropolit Emilian [i c\tre Sfântul Sinod, care hot\r\[te la 18 oc-

tombrie 1948 „s\ lase `n suspensie cererea f\cut\ de Arhiepisco-

pia Sucevei de a i se restitui Fondul Religionar din Bucovina, care

a fost na]ionalizat prin Legea na]ionaliz\rii”55. 

6. Activit\]ile culturale — preocup\ri constante ale 
~ntâist\t\torului Bisericii din Bucovina, Emilian Antal

Dat\ fiind situa]ia grea `n care se g\sea la acea vreme Facul-

tatea de Teologie, chiriarhul a st\ruit pentru acordarea a 21 de burse,

subven]ii materiale [i subven]ii pentru plata salariilor personalului

din internatul teologic. Colaborarea cu Facultatea de Teologie a fost

bilateral\: `n timp ce mitropolitul `ncerca prin aport material s\ spri-

jine institu]ia, profesorii [i studen]ii facult\]ii sus]ineau conferin]e [i

concerte `n satele parohiilor sucevene. ~n afara Facult\]ii de Teolo-

gie, Locotenentul de Mitropolit Emilian considera necesar\ reacti-

varea {colii de cânt\re]i biserice[ti. Astfel, pe 18 septembrie 1945,

cu adresa 6363/945, anun]a c\ „{coala de cânt\re]i biserice[ti a Mi-

tropoliei Bucovinei de sud se va redeschide, `ncepând cu anul [colar

1945/1946, la M\n\stirea Dragomirna, cu clasele I, II, III, IV”56,

care va func]iona ceva timp [i dup\ ce Mitropolia Bucovinei a fost des-

fiin]at\57. ~n acest sens, stare]ul M\n\stirii Putna, Paisie Prelipcean,

este transferat la [coala de cânt\re]i. Implicarea vl\dicii Emilian `n

54 Arhiva Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Fond Arhiepiscopia Sucevei [i Ma-

ramure[ului, dosar personal 10.
55  Dezbaterile Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea

ordinar\ din anul 1948, `n „Biserica Ortodox\ Român\”, an LXVI, 1948, p. 657.
56 Colaborarea dintre Biseric\ [i [coal\, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bu-

covinei”, an LXXVII, 1946, p. 67.
57 Pr. Ion Vicovan, Mitropolia Moldovei [i Sucevei la jum\tatea veacului al XX-lea,

pagini de istorie, Ed. Performantica, Ia[i, 2009, p. 84. 
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via]a [colii nu s-a oprit doar la cele cu profil teologic. Astfel, pe

29 octombrie 1945, au fost redeschise cursurile [colilor secundare

printr-un Te Deum solemn s\vâr[it de mitropolit la M\n\stirea „Sfân-

tul Ioan”. Pe 22 decembrie 1946, ierarhul particip\ la sfin]irea Gim-

naziului Unic din Buc[oaia, unde, `n cuvântul s\u, a insistat asupra

„importan]ei inaugur\rii noului institut de `nv\]\tur\ care, prin sfin-

]irea s\vâr[it\, p\[e[te pe f\ga[ul tradi]ional al leg\turilor dintre Bi-

seric\ [i [coal\”58. ~ntâist\t\torul Bisericii bucovinene a fost convins

c\ numai o bun\ colaborare `ntre [coal\ [i Biseric\ poate avea roade

folositoare neamului. De aceea, pe de o parte, el acord\ subven]ii

[i ajutoare elevilor orfani [i nevoia[i, iar pe de alt\ parte, [coala con-

tribuie la conturarea profilului moral cre[tin al elevilor. 

„Cultura nu se câ[tig\ numai `n [coal\, ci mai mult din c\r]ile

pe care trebuie s\ le citeasc\ omul toat\ via]a, dup\ ce a ie[it de pe

b\ncile [coalelor”, avea s\ sublinieze el `ntr-una din pastoralele sale;

gândul de a `nfiin]a o tipografie l-a preocupat `nc\ de la venirea

sa la Suceava. Tipografia a fost `nfiin]at\ `n toamna anului 1946

(25 noiembrie), când se vor tip\ri nr. 10-12 din „Foaia Oficial\” a

eparhiei. Mitropolitul Emilian avea experien]a lucrului tipografic

`nc\ de la Episcopia Arge[ului, unde, `n 1943, a deschis o tipografie:

„Nici nu pot concepe o eparhie f\r\ o tipografie proprie, a[a cum

socotesc c\ trebuie s\ aib\ o libr\rie a ei, un atelier de odoare [i

obiecte biserice[ti [i o fabric\ de lumân\ri”59.

Presa bisericeasc\, cu importante evolu]ii `n anii din urm\, a in-

trat `n aten]ia ierarhului pentru o revigorare chiar `n acele condi]ii mai

pu]in prielnice. Locotenentul de Mitropolit Emilian, apreciind ac]iunea

de luminare a poporului desf\[urat\ pân\ acum de revista „Cre-

din]a” (editat\ de Mitropolitul Nectarie `ncepând cu 1922), a apro-

bat continuarea edit\rii ei, `ncepând cu 1 noiembrie 194560. De[i

ar fi vrut s\ editeze [i alte publica]ii, vremurile erau potrivnice; el a

deschis totu[i paginile „Foii Oficiale” scrisului preo]esc. A[a se face

c\ `n paginile unei publica]ii destinate ini]ial public\rii ordinelor

[i `ndrum\rilor oficiale `ncep s\ apar\ reportaje, articole pe teme

58  Ibidem.
59 Emilian Antal, Tipografia noastr\ eparhial\, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei

Bucovinei”, an LXXVII (1946), nr. 101-102, p. 1. 
60 Reapare revista „Credin]a”, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Bucovinei”, an

LXXVI, nr. 3, 1 nov. 1945. 
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pastorale, recenzii de c\r]i, [tiri ce privesc via]a Bisericii61. Prin aceast\

deschidere se d\ un spirit nou „Foii Oficiale”, mai aproape de sufletul

cititorilor. De aceea, pe 1 ianuarie 1948, schimb\ numele publica]iei

din „Foaia Oficial\ a Mitropoliei Sucevei” `n „Cuvântul Adev\rului”.

~n acest oficios al Mitropoliei, vl\dica Emilian, va fi prezent `n fiecare

num\r cu `ndemnuri pastorale, cuvânt\ri arhiere[ti, rapoarte de acti-

vitate ale Mitropoliei, diverse articole pe teme pastorale.

Având la dispozi]ie o tipografie [i cunoscut\ fiind dragostea mi-

tropolitului pentru cuvântul scris, este lesne de `n]eles c\ pasul urm\-

tor al acestuia a fost `nfiin]area unei colec]ii de carte cre[tin\, care s\

aduc\ credincio[ilor lumina credin]ei. Vom aminti, `n continuare, câ-

teva dintre titlurile ap\rute `n perioada de pastora]ie a arhiereului

Emilian:

- Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor b\trâni, o culegere de pilde

[i `nv\]\turi din Pateric;

- Munc\ [i credin]\ la poporul român, Pr. Dr. O. Tarangul;

- Temeiurile [i foloasele credin]ei, Pr. Dr. {tefan Slevoac\;

- Slujba acatistului Sf. Ioan cel Nou, P\timirea [i minunile Sf.

Ioan cel Nou de la Suceava; 

- Carte de rug\ciuni, `n dou\ edi]ii, c\r]i publicate cu binecu-

vântarea Mitropolitului Emilian. Interesant prin con]inut este [i Calen-

darul cre[tin pe anul bisericesc 1948, un volum de 98 de pagini,

destinat credincio[ilor simpli, oferindu-le lecturi moralizatoare, sfa-

turi [i `ndemnuri, nelipsind `ns\ inevitabilele „orient\ri” ale regimului

(pu]ine cantitativ [i calitativ). Se cuvine s\ amintim c\ toate aceste

publica]ii au ap\rut `ntr-o perioad\ de aspr\ supraveghere a regi-

mului care se instaurase `n ]ar\. Cu experien]a tradi]iilor ardelene `n

a se organiza mai ales pe timpul posturilor conferin]e [i concerte ale

studen]ilor teologi, Locotenentul de Mitropolit Emilian ini]iaz\ desf\-

[urarea, `n timpul Postului Mare, a unui „ciclu de conferin]e sub nu-

mele de Credin]\ [i progres”; la aceste frumoase „t\lm\ciri” ale Sfin-

tei Scripturi [i ale cuvintelor de folos duhovnicesc, se adaug\ pro-

grame de recit\ri [i cânt\ri religioase interpretate de studen]i teologi

sau de elevi ai liceelor sucevene. ~n prim\vara anului 1948 `ns\, tra-

di]ia abia `nfiripat\ este `ntrerupt\, vl\dica Emilian fiind convins

61 Pr. D. Valenciuc, Cuvântul preo]esc: Gazet\ profesional\ a clerului din Bu-

covina. 1934-1942, Editura „Bucovina istoric\”, Suceava, 2002, p. 18.



163M\rturisirea lui Hristos `n biseric\ [i `n societate 

c\ zilele p\storirii sale la Suceava `i sunt num\rate, deoarece prin

Legea de ra]ionalizare a `nv\]\mântului teologic universitar, Facul-

tatea Teologic\ sucevean\ este desfiin]at\, iar organizarea unor astfel

de manifest\ri imposibil de realizat. 

Una dintre preocup\rile Bisericii, `nc\ de la `nceputuri, a fost grija

pentru cei suferinzi cu trupul [i cu sufletul. Sub lozinca „Totul pen-

tru lecuirea r\ni]ilor r\zboiului” [i din ini]iativa organiza]iei „Ap\rarea

Patriotic\”, `ntre 1-31 octombrie 1945, chiriarhul bucovinean a `n-

ceput o campanie pentru sprijinirea v\duvelor, orfanilor, invalizilor

[i a deporta]ilor. Avea deja experien]a unor astfel de ac]iuni, c\p\-

tat\ din perioada când a activat (dup\ Primul R\zboi Mondial) `n

Transilvania. Astfel, el consider\ c\ membrii comunit\]ii parohiale

trebuie s\ se implice `n aceste ac]iuni caritative pentru a suplini asis-

ten]a rigid\ [i oficial\ a organiza]iilor statale. „E altceva a face mil\

cre[tin\, unde fapta este s\vâr[it\ direct de miluitor, f\r\ intermediar...,

când se produce emo]ia sufleteasc\, (...) [i cu totul altceva a face asis-

ten]\ caritativ\ [i social\, unde ajutorarea este prin intermediari.”62

Urmare anilor de foamete prin care au trecut bucovinenii, vl\dica Emi-

lian emite o carte pastoral\, `n care `ncearc\ s\ pun\ `n rânduial\

ac]iunea de ajutorare, eliminând pe cei care, cu ajutorul darurilor ofe-

rite de preo]i [i credincio[i, f\ceau propagand\ politic\. ~n acea scri-

soare pastoral\ episcopul roag\ preo]ii s\ se implice `n organizarea

de comitete parohiale pentru ajutorarea celor din orfelinate, dar [i a

celor de acas\, r\ma[i `n nevoi. Ac]iunile filantropice au fost nume-

roase, iar implicarea chiriarhului a fost evident\; din `nsemn\rile sale,

se cuvine s\ amintim `ndemnul c\tre preo]ii din parohii de a lua `n

`ngrijire câte un orfelinat [i de a contribui astfel la completarea fon-

durilor alocate acestor loca[uri de asisten]\ social\. Ulterior va numi

preo]i ca directori ai acestor orfelinate. De asemenea, implic\ Fon-

dul Bisericesc `n ajutorarea orfelinatelor cu lemne de foc, dar [i cu

bani pentru `mbr\c\minte sau rechizite [colare. ~n afara orfelinatelor,

grija pentru cei afla]i `n nevoi a `nsemnat pentru arhip\stor [i aju-

torarea celor afla]i `n deten]ie, `n penitenciare. Pe 17 martie 1946,

se s\vâr[e[te slujba sfin]irii Capelei Penitenciarului Suceava, oca-

zie cu care `[i exprim\ regretul c\ „cel mai mare edificiu din acest

62 Locotenent de Mitropolit Emilian Antal, Lucru de mil\ cre[tin\, `n „Foaia

Oficial\ a Mitropoliei Bucovinei”, an LXXVII (1946), nr. 2, p. 12.
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ora[ nu serve[te ca orfelinat, spital sau institu]ie de cultur\, ci de `n-

chisoare”. Impresionat de situa]ia de]inu]ilor, Emilian Antal se adre-

seaz\ preo]ilor din parohiile sucevene „s\ arate enoria[ilor `ndatorirea

cre[tineasc\ de a ajuta pe cei din `nchisori [i s\ ia ini]iativa ajuto-

r\rii cu alimente a de]inu]ilor din Penitenciarul Suceava”63. 

Pe timpul p\storirii sale, Arhiereul Emilian la Suceava a trebuit

s\ organizeze primirea delega]iei Bisericii Ortodoxe Ruse, condus\

de Patriarhul Alexei, care a ajuns la Suceava `n ziua de 10 iunie

1947. A fost `ntâmpinat de Locotenentul de Mitropolit, Emilian, apoi

delega]ia a vizitat M\n\stirea Vorone] [i Sucevi]a, unde va [i prânzi.

De aici delega]ia va pleca spre R\d\u]i, apoi spre Ia[i. Ierarhul rus a

fost pl\cut impresionat de cele v\zute `n Bucovina, dar [i de ospitali-

tatea deosebit\ cu care a fost primit `n Eparhia Bucovinei64.

7. Suferin]ele [i sfâr[itul c\l\toriei p\mânte[ti 
a Arhiereului Emilian Antal 

Vremurile tulburi au permis ca `n multe institu]ii statale [i nu numai

s\ se aduc\ la suprafa]\ sau la conducere oameni cu o moralitate

`ndoielnic\. ~n aceste condi]ii, `n Bucovina `nc\ se mai g\seau pri-

mari gospodari ai satelor sau slujitori ai Bisericii care `ncercau s\

men]in\ via]a spiritual\ dup\ datin\. Aceste eforturi implicau `ns\

riscuri, pentru c\ nou-veni]ii la putere reac]ionau violent, trimi]ându-i

`n lag\re sau `nchisori, sub eticheta de „reac]ionari, antonescieni sau

fasci[ti”. 

Cu toate aceste piedici, au existat oameni, mai ales clerici, care

[i-au asumat riscul [i au spus adev\rul sau [i-au afirmat pozi]ia fa]\
de noul regim instaurat, `n mod public. Atât Biserica, cât [i popula]ia

priveau cu ne`ncredere noua conducere a[a-zis democratic\. ~ntre

personalit\]ile care au `ncercat s\ conving\ cât de important\ este

Biserica `n societate a fost [i Episcopul Emilian Antal, care s-a lup-

tat din r\sputeri s\ revigoreze via]a spiritual\ [i chiar material\ a

str\vechii Bucovine.

Dup\ o perioad\ de trei ani de rodnic\ activitate `n condi]ii

neprielnice, Locotenentul de Mitropolit Emilian Antal a intrat sub

63 † Emilian, Sfin]irea bisericii Penitenciarului Suceava, `n „Foaia Oficial\ a Mi-

tropoliei Bucovinei”, an LXXVII (1946), nr. 4, p. 45. 
64 I.P.S.S. Patriarhul Alexei `n Eparhia Sucevei, `n „Foaia Oficial\ a Mitropoliei

Bucovinei”, nr. 7-15, iulie 1947, p. 3.
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t\v\lugul istoriei [i al vremurilor `n care a p\storit Mitropolia Buco-

vinei. Bucurându-se pentru o perioad\ de sprijinul lui Emil Bodn\-

ra[, ca Pre[edinte al Consiliului de Mini[tri, ce avea `n subordine [i

Ministerul Cultelor, a intrat apoi `n dizgra]ia autorit\]ii laice [i biseri-

ce[ti, dup\ ce acesta a trecut la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. 

Debarcarea din scaunul mitropolitan a Arhiereului Emilian fusese

preg\tit\ `n ascuns; dac\ pe 5 septembrie mitropolitul s\vâr[ea slujba

de resfin]ire a bisericii din B\deu]i, neb\nuind nimic despre schim-

barea sa, pe 17 septembrie, Prezidiul Marii Adun\ri Na]ionale emite

Decretul nr. 244 pentru desfiin]area Mitropoliei Ortodoxe a Sucevei

[i contopirea acesteia cu cea a Maramure[ului. A doua zi, pe 18 sep-

tembrie 1948, un nou decret, purtând num\rul 1630, face pomenire

de nou-creata eparhie [i cu un titular65, `n persoana lui Sebastian

Rusan66 deci, `n mod indirect, Emilian Antal este `ndep\rtat. Ulterior,

prin hot\rârea Sfântului Sinod, se anun]\ „`ncetarea delega]iei Prea-

sfin]itului Arhiereu Emilian Antal Târgovi[teanul de Locotenent de

Arhiepiscop al fostei Arhiepiscopii a Sucevei [i R\d\u]ilor”67.

Dup\ ce este „eliberat” de grijile eparhiei, Arhiereul Emilian Antal

Târgovi[teanul se stabile[te `n Bucure[ti, unde mai particip\ o vreme

la lucr\rile Sfântului Sinod, `n calitate de raportor al comisiei pentru

`nv\]\mânt din cadrul forului legiuitor al Bisericii Ortodoxe Române.

~ns\, odat\ cu publicarea „Statului pentru organizarea [i func]iona-

rea Bisericii Ortodoxe Române”, prin decretul nr. 233/23 februarie

1949, nu a mai putut participa nici la acestea. 

8. Vremea de surghiun la Neam], Cozia [i Topli]a. 

{ederea la Bucure[ti a lui Emilian Antal, chiar dac\ f\r\ vreo

slujb\, nu era prea bine v\zut\ de autorit\]ile comuniste. Era `n plin\

desf\[urare reorganizarea monahismului [i a `nv\]\mântului teo-

logic. De aceea este numit profesor la Seminarul de la Neam]. Prin

adresa cu nr. 1487, din 1 februarie 1949, Ministerul Cultelor f\cea

cunoscut\ lista profesorilor care urmau s\ predea la seminarul

65 Solemnitatea instal\rii I.P.S. Arhiepiscop Sebastian `n scaunul Arhiepis-

copiei Sucevei [i Maramure[ului, `n „Cuvântul Adev\rului”, nr. 11-12, 1948, p. 16.
66 Pr. Ion Vicovan, Mitropolitul Sebastian Rusan, 1950-1956, o flac\r\ aprins\

`ntr-o epoc\ de `ntuneric, Editura Performantica, Ia[i, 2008, p. 35. 
67 Arhiva Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Fond Arhiepiscopia Sucevei [i Ma-

ramure[ului, dosar 10. 
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nem]ean, iar pe 10 februarie Arhiereul Partenie Ciopron a fost nu-
mit directorul acestei institu]ii. Printre numele profesorilor numi]i

erau episcopii Atanasie Dinc\, Pavel {erpe, Eugeniu Laiu [i Emilian
Antal. ~n mai 1949, Emilian Antal va deveni director al Seminarului,

pentru o scurt\ perioad\68. Chiar dac\ este apreciat de corpul didac-
tic [i de seminari[ti ca bun profesor [i director, regimul „democratic”,

prin Direc]ia Regional\ a Securit\]ii Poporului, `l va urm\ri [i va
`ntocmi tot felul de rapoarte care s\-l incrimineze pe arhiereu de
„atac la regimul democratic”. ~ntr-un raport se spune c\ „numitul
Emilian Antal are o atitudine huliganic\, c\ trece clasa numai pe slu-

gile lui [i c\ face afirma]ii josnice la adresa conduc\torilor Guvernu-

lui R.P.R.”. Acuza]iile se ]in lan] [i se diversific\, Emilian Antal fiind
`ncriminat de un procuror-ziarist din Piatra Neam] c\ ar fi legionar

sau m\car simpatizant. ~n articol se arat\ c\ „aici la m\n\stire vine o
mul]ime de lume [i el face mare propagand\”, incitând poporul la

r\zvr\tire. Este acuzat, de asemenea, c\ ar avea ascunse la Vovide-
nia „patru revolvere, dou\ arme automate [i o mul]ime de muni]ii.

Are la dânsul un tablou cu 60 persoane care au fost legionari [i le d\
diferite instruc]iuni cum s\ preg\teasc\ poporul pentru o r\scoal\

mare...”. ~n acest timp, `n M\n\stirea Neam] s-a adunat un adev\rat
sobor de arhierei fo[ti episcopi, vicari sau având alte func]ii des-

fiin]ate, care tindea s\ devin\ o adev\rat\ [coal\ de duhovnicie lu-
cr\toare, la care se ad\ugau [i c\lug\rii Neam]ului, ceea ce nemul-

]umea regimul. ~n consecin]\, s-a luat m\sura `mpr\[tierii lor prin
alte locuri.

Numirea Arhiereului Emilian Antal `n fruntea ob[tii de la M\n\s-

tirea Cozia a fost [i o consecin]\ a reorganiz\rii sinodale, aprobate

prin Decretul nr. 233/23, februarie 194969. Aceasta a dus la desfiin-

]area multor posturi de arhierei [i episcopi vicari la eparhii, astfel c\

ace[tia, nedori]i de regim sau incomozi pentru nou-numi]ii `n func]iile

ecleziaste, au r\mas f\r\ vreun loc de munc\70. Emilian Antal a fost `n-

dep\rtat de la Neam] atât pentru c\ devenise incomod, cât [i pentru

68 Arhid. Ioan Ivan, Pr. prof. Ioan Mihoc, Seminarul Teologic de la M\n\stirea
Neam], `n volumul Dou\ secole de `nv\]\mânt teologic seminarial (1803-2003),
volum aniversar, Trinitas, Ia[i, 2003, p. 123.

69 C. Aioanei [i Frusinica Moraru, B.O.R. `n lupt\ cu „diavolul ro[u”, `n „Altarul

Banatului”, an XII (LI), 2001, nr. 1-3, p. 88.
70 Pr. prof. dr. Ioan Dur\, Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române `ndep\rta]i

din scaune [i trimi[i `n recluziune monastic\ de c\tre autorit\]ile comuniste `n
anii 1944-1981, `n „Altarul Banatului”, an XIII (LI), 2002, nr. 10-12, pp. 33-35.
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„spargerea” vetrei de duhovnicie ce se `nfiripase acolo [i se dovedea

o amenin]are la adresa autorit\]ilor. A[adar, numirea ca stare] la

M\n\stirea Cozia nu a fost `ntâmpl\toare, dar s-a f\cut cu respectarea

canoanelor biserice[ti; mai to]i arhiereii de la Neam] au fost `m-

pr\[tia]i pe la m\n\stiri ca stare]i. Din notele informative ale Secu-

rit\]ii se recunoa[te c\ nu s-a `ncetat urm\rirea sa, sugerându-se

ideea c\ ar putea fi folosit de noua orânduire ca informator. 

La Cozia, supravegherea lui Emilian Antal, ca de altfel a tuturor

celor din ob[te, a fost permanent\, ace[tia fiind considera]i adev\-

ra]i „partizani”. ~n acelea[i rapoarte ale Securit\]ii sunt interpretate

predicile stare]ului Emilian Antal, ar\tându-se c\ acestea ar ataca

direct doctrina materialist\, ca [i pe conduc\torii orânduirii. Edifi-

catoare este concluzia unui informator c\ „`n general, se constat\:

m\n\stirile sunt cuib de reac]iune, de dezm\]. Nu au nici un rost `n

construirea societ\]ii socialiste. Sunt habotnici, dar ignoran]i. Se p\s-

treaz\ atitudinea reac]ionar\ `n conducere [i membri. Se nutre[te

constant atitudinea ostil\ regimului [i a[teapt\ schimb\ri. M\n\stirile

sunt legate una cu alta, au contact `n men]inerea atmosferei du[m\-

noase. F\cându-se deocamdat\ o contopire a lor, multe edificii ar

putea fi folosite ca sanatorii, colonii de odihn\, [coli etc. Cozia, prin

Antal, exceleaz\ `n conducerea reac]iunii clericale [i monahale”71. 

Alteori, `n aceste note informative-acuza]ii se speculeaz\ prie-

tenia arhiereului cu clericii de alte confesiuni: „Antal nu prea este

ortodox, pentru preg\tirea c\lug\rilor acesta le cite[te din c\r]ile de

medita]ii ale c\lug\rului catolic iezuit Rodriguez”72. Antal avea prie-

tenii [i cu al]i clerici de confesiuni neortodoxe, greco-catolici, luter-

ani sau protestan]i, or acest lucru nu putea s\ nu fie observat de ochii

vigilen]i ai Securit\]ii na]ionale.

Organele de Securitate `[i dau seama c\ au de-a face cu o per-

soan\ cu mult\ „priz\” la auditoriu, `n colectivitatea pe care o p\sto-

re[te; iat\ de ce se `ncearc\ recrutarea sa `n rândurile Securit\]ii,

de data aceasta printr-un [antaj privind rezolvarea ceva mai favora-

bil\ a situa]iei preotului Valeriu Antal, rud\ cu arhiereul, aflat `n `n-

chisoare sub acuza]ia de leg\turi cu organiza]ia „Sumanelor Negre”.

Preotul Valeriu Antal fusese condamnat la 15 ani de `nchisoare ca fiind

71 Ibidem, p. 180.
72 Ibidem, p. 181.
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leg\turile sale cu „Sumanele Negre”. Securitatea, folosindu-se de acest

grad de rudenie, de[i `ndep\rtat, [i de o cerere f\cut\ de Valeriu

Antal de a fi rejudecat\ cauza sa, propune episcopului colabora-

rea cu organele de represiune, „pentru ca nepotului s\ i se u[ureze

pedeapsa”73.

~ncercarea de recrutare nu a dat rezultatul dorit, arhiereul pre-

dând la un moment dat ni[te note informative f\r\ valoare, doar

un soi de reclama]ii la adresa autorit\]ilor locale. Prin urmare, Se-

curitatea abandoneaz\ gândul utiliz\rii ca informator a acestuia, el

r\mânând `n continuare sub urm\rire. 

9. De la Topli]a, c\l\tor c\tre Cer

M\n\stirea Topli]a, ctitorie a Patriarhului Miron Cristea, a fost sfin-

]it\ `n 1928, cu hramul Sfântului Prooroc Ilie, „ca s\ pomeneasc\

`n ea osta[ii români, c\zu]i pe str\mo[escul p\mânt al Basarabiei, al

Bucovinei [i al Ardealului, pentru desrobirea lor”74.

Anul 1952 avea s\ aduc\ o schimbare `n via]a Arhiereului Emi-

lian, prin transferul s\u la M\n\stirea Topli]a [i `nsc\unarea, pe 19 au-

gust, ca stare] al acestei m\n\stiri, ctitorie a unchiului s\u. M\n\s-

tirea, care arareori a trecut de patru vie]uitori, abia mai putea ]ine

treaz\ con[tiin]a ortodox\ `n mijlocul fr\mânt\rilor vremurilor la

poposirea Arhiereului Emilian. 

Stabilirea la Topli]a a `nsemnat pentru Emilian Antal o revenire

printre ai s\i, dar pentru Securitate va deveni un nou loc de urm\-

rire [i de redactare de rapoarte, culminând cu referatul care voia s\

determine arestarea mult `ncercatului ierarh. ~n acest document se

atrage aten]ia asupra afirma]iei acestuia cu privire la „aprovizionarea

Chinei [i a Coreei cu alimente, `n loc s\ se asigure hran\ pentru

popula]ia ]\rii noastre, unde bântuie scumpetea”75. O alt\ acuza]ie

grav\ este aceea c\ „s-a verificat, de asemenea, c\ `n pivni]a m\n\s-

tirii stau ascunse rachete [i focoase de brand, lucru de care are cuno[-

tin]\ E.A., `ns\ nu a luat m\suri de a fi predate celor `n drept; fiind

73 Ibidem, p. 182.
74  Ion Rusu Abrudeanu, Patriarhul României Dr. Miron Cristea, ~nalt Regent,

Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, vol. I, p. 437 
75 A.C.N.S.A.S., fond informativ Emilian Antal, dosar 5399, vol. I, p. 283. 
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„un element recalcitrant [i periculos regimului nostru. Toate acestea

`ndrept\]esc arestarea lui Emilian Antal [i trimiterea `n fa]a justi]iei”76.

Acest lucru nu s-a `ntâmplat, dar urm\rirea sa la Topli]a [i `n

toate deplas\rile sale a continuat. De remarcat este faptul c\, de[i

se [tia urm\rit, de[i era interogat de multe ori de ofi]eri ai Secu-

rit\]ii, vl\dica a r\mas acela[i r\zvr\tit `mpotriva abuzurilor f\cute

de mai marii orânduirii, ca [i `mpotriva mersului nefiresc al unei

societ\]i construite sub ideologia materialist\.

Uneori, `n „convorbirile-interogatorii” cu ofi]erii de Securitate,

cel vizat mai „`ndulce[te” discursul, elogiind unele realiz\ri ale

regimului, dar nu uit\ s\ le reaminteasc\ acestora c\ este bun prieten

cu Emil Bodn\ra[, pe care `l viziteaz\ ori de câte ori popose[te `n

Bucure[ti (aceasta se `ntâmpla `n mai 1963, la mai bine de 10 ani de

când era stare] la Topli]a).

Pe 28 septembrie 1966, [eful Sec]iei Raionale a Direc]iei Regio-

nale Mure[ `nainta un referat cu propunerea de trecere `n eviden]\

pasiv\ a „numitului Antal E. din comuna Topli]a, suspectat P.N.C.

Goga, dosar nr. 1063”. Acest lucru nu s-a `ntâmplat, de[i `n 1964 a

fost decorat cu Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România, clasa

a III-a, pentru merite deosebite `n construirea socialismului”. ~n

fapt, aceast\ decora]ie nu era decât un act de recunoa[tere a par-

ticip\rii sale la Marea Adunare de la Alba Iulia, de pe 1 decembrie

1918. Decora]ia, ca [i prietenia lui cu Emil Bodn\ra[, l-a pus la ad\-

post de [icanele organelor de Securitate. 

Odat\ cu trecerea timpului, cu unele `mpliniri `n M\n\stirea To-

pli]a, arhiereul se simte tot mai `mp\cat cu sine [i cu lumea; vremea

rivalit\]ilor trecuse, iar mica ob[te `i aducea mul]umire sufleteasc\,

mai ales c\ al\turi `i avea ca ucenici pe cei cu care mai `mp\r]ise [i

alte locuri: Mihai Goia [i fostul secretar patriarhal, Arhimandritul

Melchisedec Dumitru, proinstare]ul pribeag al M\n\stirii Neam].

Cu bun\voin]a ierarhilor Ardealului, vl\dica Emilian sluje[te atât

la M\n\stirea Topli]a, cât [i acolo unde este delegat de ierarhii tran-

silv\neni. Printre altele, are bucuria de a participa la s\vâr[irea actu-

lui de canonizare a Sfin]ilor Ilie Iorest, Sava Brancovici, Visarion Sarai,

Sofronie de la Cioara [i Oprea Micl\u[. Interesant este faptul c\ la

aceast\ slujb\ de canonizare au participat [i al]i ierarhi `ndep\rta]i

76 Ibidem.
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din scaunele canonice, Veniamin Nistor [i Policarp Moru[ca, c\rora

le-a revenit onoarea de a deschide manifest\rile religioase prin s\vâr-

[irea Vecerniei, Privegherii [i `nconjurul Bisericii Re`ntregirii cu sfin-

tele icoane.

Despre ultimii ani ai vie]ii Arhiereului Antal afl\m tot din ra-

poartele informatorilor, care pe 6 februarie 1970 men]ionau: „Cu Antal

Emilian sursa se `ntâlne[te foarte rar, deoarece acesta fiind `n vârst\

de 76 de ani, stare] al m\n\stirii din Topli]a, unde [i locuie[te, vine

foarte rar `n ora[ [i atunci când vine, vine cu tr\sura, fiind [i foarte

boln\vicios `n ultimul timp”. 

Boala, ca suferin]\ fizic\, dar [i suferin]ele suflete[ti pe care

le-a `ndurat `n acest aproape un sfert de secol `l duc la „cap\t de

drum” [i astfel `[i d\ sufletul `n mâinile Creatorului pe 15 iunie 1971.

Preg\tirile pentru pogribanie vor fi conduse de Episcopul-Vicar

al Mitropoliei Ardealului, Dr. Visarion R\[in\reanul (Mitropolitul

Nicolae Mladin fiind la acea dat\ `n America). Slujba de `nmormân-

tare a fost condus\ de Mitropolitul Nicolae Mladin, revenit `ntre timp

`n ]ar\. A slujit un sobor alc\tuit din: Mitropolitul Nicolae Mladin,

Teofil al Clujului, Vasile al Oradiei, Visarion R\[in\reanul, o delega]ie

de preo]i din Sibiu, Arhimandritul Gamaliil Vaida de la M\n\stirea

Cozia, Tit Teodor Moldovan de la M\n\stirea Lainici [i al]ii. 

Au ]inut cuvânt\ri: Ion Emil Lungeanu, reprezentantul Depar-

tamentului Cultelor, pastorul reformat Gheorghe Kristof din Topli]a,

pastorul evanghelic luteran Mihai Schuller din Bistri]a, preotul ro-

mano-catolic Birtok Francisc din Topli]a [i Mitropolitul Nicolae Mladin.

Au mai participat stare]ul M\n\stirii Brâncoveanu de la Sâmb\ta

de Sus, Prot. Barabas Benedek, epitropul Dr. Nagy Karoly, din partea

Consiliului Diligent al Episcopiei Reformate din Cluj, Arhiman-

dri]ii Ioan Dinu [i Ioan Mih\l]an. Din nefericire, de la Bucure[ti [i

de la Suceava nu a participat nimeni; s-a trimis doar o telegram\

patriarhal\. 

Din cuvântarea rostit\ de pr. prof. Dumitru C\lug\r amintim

c\ „modestia [i omenia i-au `mpodobit fiin]a [i nu l-au p\r\sit

niciodat\, `n nici una din slujbele de `nalt\ r\spundere la care a

fost chemat. A `ntâmpinat pe to]i cu inim\ de p\rinte, cunoscând

c\ numai a[a poate str\luci dragostea lui Hristos `ntre oameni. Nu

i-a fost nicicând spre povar\ s\ stea la `ndemâna oricui, `n noapte

sau zi, la vreme bun\ sau rea, la prilej de bucurie sau `ntristare. 
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Dup\ cuvenitele rug\ciuni [i cuvinte de r\mas-bun, trupul ierar-

hului Emilian Antal a fost a[ezat `n cripta de sub biserica M\n\stirii

Topli]a, al\turi de p\rin]ii Patriarhului Miron, ca acolo, `n murmu-

rul rug\ciunii, s\ a[tepte ~nvierea cea de ob[te. 

A[a a sfâr[it un arhiereu bun, blând [i cuminte, un vl\dic\ lesne

iert\tor [i bogat `n bun\tate, care a slujit Biserica lui Hristos cu sme-

renie, cu o pietate [i o cumin]enie rar `ntâlnite. Arhiereul Emilian

Antal a [tiut s\ fac\ din crucea suferin]ei [i umilin]ei de pe p\mânt

drum c\tre bucuria [i lumina ~nvierii.


