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EUROPA DE EST — UN TABLOU VARIAT*

Kalisthos WARE, Episcop de Diokleia

Speran]\ [i anxietate – aceste cuvinte se aplic\ `n mod egal la situa]ia actual\ a
celor [apte Biserici Ortodoxe care au fost tr\it sub regimuri comuniste. Cu ex-
cep]ia Bisericii Georgiei, experien]a lor sub comunism a fost mai scurt\ dec=t cea a
Bisericii Ortodoxe Ruse: patruzeci de ani `n loc de [aptezeci. Regimurile comu-
niste stabilite dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial au urmat acelea[i principii ge-
nerale cu cele ale Uniunii Sovietice. Biserica a fost exclus\ din ac]iunea social\
[i caritativ\. ~n majoritatea cazurilor, au fost interzise activit\]ile de educa]ie, ex-
cept=nd formarea clerului. Autorit\]ile Bisericii au fost nevoite s\ sus]in\ regimul po-
litic: „confedera]ii de preo]i” semiguvernamentale au fost formate sub egida comu-
ni[tilor, iar preo]ii erau nevoi]i s\ fac\ un angajament de loialitate autorit\]ilor
comuniste. Dar num\rul cre[tinilor aresta]i [i a Bisericilor `nchise a variat de la
]ar\ la ]ar\. 

Cele mai grele condi]ii au fost cele `ndurate de Biserica Albaniei, care a primit
autocefalia din partea Constantinopolului `n 1937. ~n 1967, guvernul lui Enver
Hodja a anun]at c\ Albania este singurul stat ateu al lumii. Toate loca[urile de cult
au fost `nchise [i toat\ exprimarea vizibil\ a credin]ei religioase a fost eliminat\. Re-
presiunea s-a ab\tut cu aceea[i violen]\ asupra ortodoc[ilor, catolicilor [i musul-
manilor. Ultimul primat al Bisericii Ortodoxe a Albaniei, Arhiepiscopul Damian, a
murit `n `nchisoare `n 1963. ~n 1991, `n timp ce religia se ridica din clandesti-
nitate, nu supravie]uise nici un episcop ortodox [i mai pu]in de dou\zeci de preo]i
ortodoc[i mai erau `n via]\, din care jum\tate prea bolnavi pentru a sluji. Biseri-
cile s-au deschis acum, [i noi preo]i au fost hirotoni]i, o mic\ [coal\ de teologie a fost
`nfiin]at\. ~n 1992, Episcopul Atanasie (Yannoulatos), un grec care a slujit ca mi-
sionar `n Orientul african, a fost numit Arhiepiscop de Tirana; el s-a declarat pre-
g\tit s\ cedeze demnitatea sa atunci c=nd un candidat albanez valabil se va fi g\sit. 

 La cealalt\ extrem\, Biserica Ortodox\ care a p\strat cel mai bine structura sa
extern\ sub comunism este Biserica Rom=niei. Dup\ preluarea puterii de c\tre co-
muni[ti `n 1948, pu]ine Biserici au fost `nchise. Patriarhia Rom=niei a conservat
Academiile (Institutele) sale teologice [i a fost `n m\sur\ de a continua s\ publice
periodice biserice[ti [i alte c\r]i pe scar\ larg\. Aceast\ situa]ie favorabil\ s-a
datorat, `n parte, leg\turilor amicale pe care Patriarhul Iustinian, `n func]ie `ntre
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anii 1948-1977, le-a `ntre]inut cu noii st\p=ni ai ]\rii. C=teodat\, el se identifica
de-o manier\ pu]in surprinz\toare ideologiei marxiste, dar a fost de asemenea un
p\stor devotat, respectat [i iubit de turma sa ortodox\. ~n toat\ perioada comu-
nist\, num\rul clericilor `n Rom=nia a contiunat s\ creasc\ [i multe Biserici noi
au fost deschise. Sub inspira]ia patriarhului Iustinian a avut loc o rena[tere mo-
nastic\ frapant\, bazat\ pe cele mai bune tradi]ii ale isihasmului, accentul fiind
pus `n mod special pe „rug\ciunea lui Iisus”. Spiritul Sf=ntului Paisie Velicicovski
este foarte viu `n Rom=nia de azi [i exist\ mari „stare]i”, a[a cum este P\rintele
Cleopa de la Sih\stria. ~n 1946, a ap\rut o nou\ edi]ie a „Filocaliei”, preg\tit\ de cel
mai mare teolog rom=n din secolul XX, P\rintele Dumitru St\niloae (1903-1993).
Mult mai mult dec=t o simpl\ tradi]ie din limba greac\, aceasta con]ine intro-
duceri [i note, folosind lucrarea critic\ occidental\, demonstr=nd, de asemenea, toat\
fine]ea spiritualit\]ii ortodoxe. Filocalia rom=neasc\ a ajuns la cel de-al unspre-
zecelea volum al s\u `n 1990. Totu[i, Biserica din Rom=nia a trebuit s\ `nfrunte
persecu]ii, mai ales `n 1958, c=nd numero[i preo]i, c\lug\ri [i maici au fost `nchi[i,
inclusiv P\rintele Dumitru St\niloae. ~n ultimii ani ai puterii sale, Ceau[escu a `nchis
[i distrus multe Biserici. 

Pre]ul a fost greu de pl\tit pentru relativa toleran]\ de care a beneficiat Orto-
doxia rom=neasc\. Via]a bisericeasc\ a fost atent supravegheat\, sub toate aspec-
tele, de poli]ia secret\ [i aceasta a `nsemnat c\ `n momentul c\derii lui Ceau[escu,
`n decembrie 1989, autoritatea moral\ a Bisericii a fost grav atins\, din cauza cola-
bor\rii unora dintre membrii ei cu regimul detestat. Patriarhul Teoctist (ales `n 1986)
a socotit bine s\ demisioneze `n ianuarie 1990, dar a fost reinstalat de Sf=ntul Sinod
`n aprilie al aceluia[i an. Totu[i, mersul viitor al Bisericii din Rom=nia va depinde
`n mod cert de tinerii episcopi hirotoni]i dup\ c\derea comunismului, a[a cum este
mitropolitul Daniel (Ciobotea) al Moldovei. 

P=n\ `n 1948, `n Rom=nia locuiau un mare num\r de greco-catolici, cca un
milion [i jum\tate de persoane. ~n acela[i an `ns\, ca fra]ii [i surorile lor din
Ucraina, au fost for]a]i s\ se reuneasc\ cu Biserica Ortodox\. Din 1990, ei au ie[it
la suprafa]\ [i `ncearc\ s\ reprimeasc\ propriet\]ile care apar]in comunit\]ii lor [i, ca
`n Ucraina, tensiunea [i am\r\ciunea au fost mari. 

Biserica Serbiei a cunoscut sub comunism o mai sc\zut\ prosperitate exteri-
oar\ dec=t Biserica Rom=niei, dar ea a p\strat o mai mare independen]\ interioar\.
Bisericile sunt mai pu]in frecventate dec=t cele din Rom=nia, [i `n anumite locuri
este nevoie de preo]i, dar num\rul studen]ilor la teologie care se preg\tesc de pre-
o]ie este mult mai mare dec=t cel din anii treizeci. Sunt prea pu]ini c\lug\ri, dar, ca
`n Grecia, se `nregistreaz\ o rena[tere a monahismului feminin. Probleme de na]iona-
lism, uneori exploatate de autorit\]ile comuniste, au tulburat unitatea Bisericii
Serbiei [i `n 1967, o Biseric\ Ortodox\ Macedonean\ a fost `nfiin]at\. Ea se con-
sider\ autocefal\, dar n-a fost recunoscut\ de nici o alt\ Biseric\ ortodox\. 

Biserica s=rb\ a veacului al dou\zecilea a dat martiri nenum\ra]i. Unii dintre ei
au suferit din cauza comuni[tilor, dar mult mai mul]i au fost cei uci[i `n timpul
celui de-al doilea r\zboi mondial din cauza infamului stat fascist al Croa]iei, sub
conducerea usta[ului Ante Pavelici, care pretindea c\ are binecuv=ntarea Bise-
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ricii Catolice. ~n Croa]ia [i `n restul Iugoslaviei, `n anii r\zboiului, din cei 21 de
episcopi ortodoc[i, cinci au fost uci[i, doi au murit din cauza relelor tratamente [i
torturilor, doi au murit `n `nchisoare, al]i cinci au fost `nchi[i sau alunga]i din epar-
hiile lor; un sfert din preo]ii ortodoc[i au fost uci[i [i o jum\tate dintre ei `ntemni-
]a]i. ~n Croa]ia, jum\tate din popula]ia ortodox\ a pierit [i mul]i ortodoc[i au fost
converti]i, cu for]a [i sub amenin]area armelor, la catolicismul roman. Aceste
amintiri erau foarte vii `n inimile s=rbilor atunci c=nd o Croa]ie independent\ s-a
re`nfiin]at `n 1991 [i a `nceput imediat s\ ia m\suri de represiune `mpotriva Bise-
ricilor [i a preo]ilor ortodoc[i s=rbi de pe teritoriul ei. Dar trebuie s\ se [tie c\ ie-
rarhia s=rb\, sub conducerea venerabilului patriarh Pavle (ales `n 1990), a con-
damnat atrocit\]ile comise de c\tre invadatori, armata s=rb\ [i mili]iile s=rbe, `n
Croa]ia [i Bosnia. „Biserica s=rb\ – a insistat `n mod special patriarhul `n mesajul
s\u de Cincizecime, 1992 – niciodat\ n-a `nv\]at pe oameni s\ r\peasc\ bunurile altora,
s\ ucid\ pentru a ob]ine bunuri, ci doar de s\-[i apere propriile sanctuare”.

~n celelalte patru Biserici ortodoxe care au fost sub domina]ia comunist\, rela]iile
cu statul au fost foarte asem\n\toare cu cele petrecute `n Rusia. De la venirea la
putere a comuni[tilor `n 1944, Biserica ortodox\ a Bulgariei a urmat `ndeaproape
politica Patriarhiei Moscovei. Desigur, la `nceputul anilor optzeci frecventarea
Bisericilor `n Bulgaria era mult mai redus\ dec=t `n Rom=nia [i `n Serbia. M\n\s-
tirile erau p\r\site `ncet, chiar dac\ unele a[ez\minte monastice feminine primeau
tinere candidate. Dup\ restabilirea libert\]ii, un grup de [ase episcopi bulgari au
avut curajul, `n iulie 1990, de a publica un gest de poc\in]\, cer=nd iertare pentru gre-
[elile lor [i pentru compromisurile pe care le-au f\cut sub regimul comunist. Dar
primatul Bulgariei, patriarhul Maxim (ales `n 1991), n-a fost printre ei. Odat\ cu
c\derea comunismului, sper\m c\ for]ele rena[terii vor reemerge `n s=nul ortodoxiei
bulgare. 

Biserica Georgiei era p=n\ nu demult str=ns dependent\ de Moscova. ~nfiin-
]at\ la `nceputul veacului al patrulea, gra]ie propov\duirii misionare a unei femei,
Sf=nta Nino, „cea `ntocmai cu Apostolii”, ea a fost c=tva timp sub jurisdic]ia Pa-
triarhiei Antiohiei, dar ea [i-a cucerit autonomia `n secolul al optulea [i auto-
cefalia deplin\ c\tre anul 1053. ~ncorporat\ `n Biserica Rusiei `n 1811, ea [i-a
afirmat independen]a `n 1917. Autocefalia sa a fost recunoscut\ oficial de Moscova
`n 1943 [i de c\tre Constantinopol `n 1990. Din 2455 de Biserici existente `n 1917,
au r\mas mai pu]in de o sut\ `n anii 1980. Dar, dup\ Glasnost, asist\m la o mo-
dest\ rena[tere. ~n 1992, `n afar\ de patriarhul-catholicos Elie al III-lea (ales `n
1977), erau paisprezece episcopi eparhio]i. 

Biserica ortodox\ a Poloniei a ob]inut autocefalia de la Patriarhia ecumenic\ `n
1924. ~n perioada interbelic\, ea num\ra `n jur de patru milioane de credincio[i,
dar, dup\ modificarea frontierelor, `n 1939, cei mai mul]i dintre ei s-au reg\sit pe
teritoriu sovietic. ~n anii 30, ea a suferit multe suferin]e din partea guvernului
clerical catolic al lui Pilsudski [i multe Biserici au fost `nchise. Dup\ preluarea
puterii de c\tre comuni[ti `n 1948, conduc\torul Bisericii ortodoxe din Polonia,
mitropolitul Dionisie, a fost depus [i plasat `ntr-o re[edin]\ supravegheat\, iar po-
lonezii ortodoc[i au trebuit s\ cear\ din nou autocefalia Patriarhiei Moscovei,
care i-a controlat str=ns p=n\ `n anii ’80. Biserica num\ra ast\zi `n jur de 250 de
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parohii cu 325 de preo]i. Toate m\rturiile concord\ `n afirmarea faptului c\ Biserica
ortodox\ este ast\zi `nfloritoare, av=nd sprijinul unui tineret activ. 

Biserica ortodox\ din Republica Cehia [i Slovacia a fost str=ns legat\ de Pa-
triarhia Moscovei din 1946. Ea a primit autocefalia din partea Moscovei `n 1951,
dar aceasta n-a fost recunoscut\ de Constantinopol. ~n perioada interbelic\, ea era
condus\ de Episcopul Gorazd, la origine un preot catolic roman, hirotonit epis-
cop ortodox `n 1921 [i asasinat de germani `n 1942. El a fost canonizat `n 1987.
Num\rul credincio[ilor a crescut mult `n 1950, c=nd greco-catolicii din Slovacia,
`n jurul a 200 000, au fost for]a]i s\ intre `n Biserica ortodox\. Dar cei mai mul]i
dintre ei au reintrat `n Biserica greco-catolic\, atunci c=nd ea a fost restabilit\ `n
timpul Prim\verii de la Praga `n 1968. Dup\ c\derea comunismului, guvernul a
restituit catolicilor cea mai mare parte din edificiile de cult care erau folosite de
ortodoc[i. Ortodoxia ceh\, morav\ [i slovac\ duce o lupt\ dificil\ pentru a con-
strui noi loca[uri de cult. 

Pentru cei mai mul]i dintre cre[tinii ortodoc[i, `n secolul XX comunismul a fost
du[manul. Dar este bine s\ ne reamintim c\ du[manul nostru, departe de a fi
numai `n afara noastr\, este deopotriv\ `n\untru. A[a cum Soljenitsin l-a desco-
perit `n lag\rul unde era `nchis, noi nu trebuie doar s\ ne protej\m de r\ul f\cut de
al]ii, ci mai ales s\-l facem s\ ias\ din inima noastr\: 

„Pu]in c=te pu]in, am descoperit c\ hotarul dintre bine [i r\u nu separ\ nici
state, nici clase, nici partide, ci el traverseaz\ inima fiec\rui om [i a `ntregii uma-
nit\]i. Aceast\ frontier\ este mobil\, ea oscileaz\ `n noi odat\ cu anii. ~ntr-o inim\
invadat\ de r\u, ea p\streaz\ un bastion al binelui. ~n cea mai bun\ dintre inimi,
un col] de unde r\ul n-a fost `nc\ dezr\d\cinat”1.

Traducere de Pr. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

1 A. Soljenitsin, Arhipelagul Gulag, traducere G. [i J. Johannet, vol. II, partea a patra,
Paris, Editions du Seuil, 1074, p. 429. 


