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Tara mea natal :
România

Barbaria comunistã a pus stãpînire pe pãmîntul românesc la sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, la 6 martie 1945, cînd armata
sovieticã de ocupaþie a instalat în þarã un guvern obedient faþã de
Moscova. Soþia mea, Nicole Valéry, scria în cartea sa Binecuvîntatã
fii, închisoare : « Ce zi îngrozitoare a fost ziua de 6 martie 1945 !
Întreaga þarã tremura de teamã. A. Vîºinski, ambasadorul U.R.S.S.
la Bucureºti, se ducea la palat. Se ºtia cã fiecare vizitã oficialã a sa era
urmatã de o catastrofã. La amintirea acestei date memorabile din trista
noastrã istorie mã cuprinde un sentiment ciudat. Bãtînd cu pumnul
în masã, Vîºinski i-a impus regelui sã numeascã un guvern comunist condus de dr Petru Groza, un burghez vîndut comuniºtilor.
Acest lucru s-a fãcut imediat, încît comuniºtii au avut timp sã pregãteascã simulacrul de alegeri în noiembrie 1946. Poporul s-a revoltat. De peste tot, au apãrut organizaþii antisovietice ºi anticomuniste.
Dar poliþia ºi NKVD-ul au înãbuºit orice miºcare. Porþile închisorilor s-au deschis larg ºi cele mai bune elemente ale poporului român
au dispãrut dupã gratii... » 1
Sub cerul înverºunat al totalitarismului marxist-leninist, prin esenþa sa anticreºtinã ºi, încã de la început, discriminatoriu, nu era loc
pentru religie. Devenitã stat de « democraþie popularã » (ca ºi Bulgaria, Albania, Ungaria, Polonia, Iugoslavia ºi Cehoslovacia), þara
întreagã se afla la cheremul unui regim tiranic, condus de legile
terorii, ale delaþiunii, ale permanentei opresiuni politice ºi religioase.
Spiritul de rãzbunare al poliþiei secrete era atît de mare încît chiar
1 Cf. Nicole Valéry Grossu, Binecuvîntatã fii, închisoare (O fostã deþinutã
politic din România vorbeºte), Ed. Plon, 1976, p. 76.
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pentru o predicã sau cîteva versete din Biblie puteai primi pedepse
grave, aºa cum s-a întîmplat cu un pastor unitarian care a fost arestat
ºi condamnat la ºapte ani de închisoare, numai pentru cã, în ajunul
Crãciunului, le vorbise oamenilor din parohia lui despre Fuga în
Egipt, cînd îngerul Domnului i-a apãrut în vis lui Iosif ºi i-a spus :
« Scoalã-te, ia Pruncul ºi pe mama Lui ºi fugi în Egipt ºi stai acolo
pînã ce-þi voi spune, fiindcã Irod are sã caute Pruncul ca sã-L ucidã » (Matei 2, 13-15). Riposta anchetatorului a fost uluitoare : « A, vrei
sã spui cã Irod sîntem noi ºi speri cã Naser va fi de partea imperialiºtilor, de asta ai vorbit de Egipt ! »
Trebuie sã recunoaºtem cã rãul n-a început în România doar
sub dictatura lui Nicolae Ceauºescu, nu, departe de asta ! Nebunia
sa ºi cinismul de care s-a fãcut vinovat nu sînt decît expresia terifiantã a aberaþiei ideologice a marxism-leninismului, mai exact a
dictaturii proletariatului, a luptei de clasã ºi a cultului mincinos al
materialismului ateu. La fel ca în U.R.S.S. ºi în celelalte þãri satelite,
în virtutea logicii demenþiale a comunismului totalitar ºi la ordinul
primului tiran, defunctul Gheorghiu-Dej, mii de oameni nevinovaþi (foºti miniºtri ºi oameni politici, mitropoliþi ºi episcopi, preoþi
ºi cãlugãri, pastori ºi predicatori, intelectuali ºi þãrani) au fost, fãrã
încetare, persecutaþi, terorizaþi, arestaþi ºi, pînã la urmã, aruncaþi în
închisori, închiºi în instituþii psihiatrice sau trimiºi în lagãrele de
exterminare din Delta Dunãrii ºi de la Canalul Dunãre-Marea
Neagrã ºi adeseori asasinaþi.
Românii nu vor uita niciodatã cã, sub privirile indiferente ale
noii ierarhii ortodoxe, au pierit – în urma unor acte indescriptibile
de teroare – mitropolitul Moldovei Irineu Mihãlcescu, episcopul
de Huºi, Grigore Leu ºi Patriarhul Nicodim ; cã aproape toþi episcopii Bisericii Unite, suprimatã la 1 decembrie 1948 (Ioan Suciu,
Ioan Bãlan, Grigore Traian Frenþiu, Alexandru Rusu, Vasile Aftenie, Tit Liviu Chinezu, Iuliu Hossu) s-au stins, fiind umiliþi, batjocoriþi, maltrataþi, fie în temniþele comuniste, fie într-o reºedinþã
supravegheatã ; cã, printre martirii Bisericii catolice de rit latin, Bisericã supusã la aceeaºi persecuþie sîngeroasã, se aflau nume de prelaþi
lichidaþi cu sãlbãticie, aºa cum au fost episcopul de Iaºi, Anton
Durcovici, arhiepiscopul de Bucureºti, Cisar, monseniorul Vladimir
Ghika, mort în înfricoºãtoarea închisoare de la Jilava ºi episcopul
Timiºoarei, Augustin Paºa, mort în toamna anului 1954, din pri-
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cina tratamentului îngrozitor îndurat pe ºantierele de muncã silnicã ; ºi cã treisprezece episcopi sau arhiepiscopi ortodocºi au fost daþi
afarã din posturile lor, arestaþi sau puºi în urmãrire. Între 1958 ºi
1964, aproximativ douã mii de preoþi ºi cãlugãri zãceau în închisori
(Jilava, Vãcãreºti, Aiud, Ocnele Mari, Gherla) sau munceau în lagãre, trataþi ca elemente « reacþionare », ostile cursului de reorientare
politicã a clerului, pastoralelor ideologice ale Patriarhului, alunecãrii
Bisericii spre meterezele duºmanilor lui Dumnezeu.
Condamnat la 12 ani de închisoare cu regim sever, mã aflam la
Jilava, într-o celulã subteranã ce mãsura aproximativ ºase metri pe
cinci, cînd un deþinut, recent închis, m-a informat, « din surse ecleziastice absolut sigure », cã guvernul comunist de la Bucureºti pregãtea, cu consimþãmîntul servil al Patriarhiei ortodoxe, un decret –
vestitul decret nr. 410 din 19 noiembrie 1959 – care trebuia sã ducã,
în viitorul apropiat, la distrugerea sistematicã a vieþii monahale.
Cãlugãrii de vîrstã mai micã de 55 de ani ºi cãlugãriþele ce aveau
mai puþin de 50 de ani s-au vãzut în situaþia de a renunþa la vocaþia
lor, de a pãrãsi locurile lor de retragere monahalã ºi, prin urmare,
de a se întoarce în lume.
Acest nou semn de slãbiciune din partea unei ierarhii din ce în
ce mai aservite, din ce în ce mai vîndute puterii ateiste ºi gata sã
facã orice compromis, m-a întristat profund. Cu mine mai erau alþi
47 de deþinuþi politici ºi, un timp, am rãmas cu toþii muþi, triºti,
perplecºi. Cine ar fi putut înþelege tristeþea noastrã ºi cine ne-ar fi
putut-o alina ? Ne aflam într-o stare fizicã deplorabilã. Sufeream de
ulcer, de diaree, de dizenterie. Pe tot corpul aveam plãgi infectate.
Spaþiul din « pivniþa » noastrã era atît de mic încît fusesem nevoiþi
sã aºezãm un aºa-zis pat metalic deasupra tinetei. Trãiam practic
într-un mormînt. Cînd ni se aducea hrana, aproape nimeni nu avea
poftã de mîncare. Înghiþeam ceva cît sã ne þinem în viaþã. Adeseori
vomam ceea ce mîncasem. Existenþa în aceste condiþii era o torturã
îngrozitoare pe care doar un spirit diabolic o putuse inventa. ªi totuºi suferinþa noastrã fizicã nu era nimic în comparaþie cu aceste
ultime rãni sufleteºti pe care ni le-a fãcut dintr-o datã trãdarea incalificabilã a ierarhilor deveniþi, gîndeam noi – de fricã sau din oportunism –, « apostoli mincinoºi », cum spunea Sfîntul Pavel, niºte
« lucrãtori vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos » (2 Corinteni 11, 13).

Î n spatele « cortinei »

253

Dupã ce am fost eliberat din închisoare, am simþit aceeaºi durere
ºi aceleaºi neliniºti ca altãdatã la Jilava, urmãrind îndeaproape, ca fostã
victimã a perversitãþii religioase din România, decadenþa religioasã
a Bisericii oficiale ºi supunerea ei abjectã faþã de diktat-ul ideologic
al unui regim esenþialmente anticreºtin. Pentru cã pretinºii conducãtori ai acestei Biserici reduse la muþenie, controlate ºi neutralizate de Departamentul comunist al cultelor, în loc sã îndeplineascã
funcþiile de ambasadori ai lui Hristos, despre care vorbeºte Evanghelia, acceptau compromisul, tãceau în faþa propagandei marxistleniniste, participau activ la Frontul Unitãþii socialiste, condus de
Nicolae Ceauºescu, glorificau zi ºi noapte « marile realizãri » ale
socialismului, dupã modelul Patriarhiei din Moscova, îºi prezentau
cu candoare atitudinea de aservire ca fiind ascultarea voinþei lui
Dumnezeu ºi, mai ales, aduceau omagii ºi îºi exprimau « adînca stimã
ºi gratitudine » faþã de « înþelepciunea, abnegaþia ºi geniul creator »
al dictatorului comunist. Toþi cei trei patriarhi (Iustinian Marina,
Iustin Moisescu ºi patriarhul actual, Teoctist Arãpaºu) se arãtau
uimiþi de « înþelegerea » pe care o manifesta ºeful Statului, asigurînd
« deplina libertate tuturor cultelor religioase din þarã... »
În acest fel, frumoasa þarã a Carpaþilor era, sub puterea discreþionarã a partidului comunist, o uriaºã închisoare, un îngrozitor
univers carceral, unde oamenii trãiau sub o continuã supraveghere,
urmãriþi, bãnuiþi de tot felul de lucruri, batjocoriþi ; unde partidul
ºi clica sa de asupritori nemiloºi au sãvîrºit – dupã cum se aratã într-o
scrisoare adresatã Papei de un grup de credincioºi ºi preoþi catolici – « un adevãrat genocid spiritual ºi naþional ». Reluînd metafora
dintr-un document care ne-a parvenit clandestin, putem spune cã
« în ceaþa deasã a materialismului ateu », represiunea religioasã continua « la poalele Carpaþilor... »
« Religia trebuie s

dispar »

« Solia », revista lunarã a episcopiei ortodoxe române din America, în numãrul 4 din 1972, acorda un viu interes metodelor folosite de comuniºtii români pentru a distruge credinþa religioasã din
þarã. « Atitudinea regimului comunist este clarã ºi fãrã echivoc : religia trebuie sã disparã din viaþa poporului român. Pînã acum lupta
antireligioasã era mai disimulatã, mai perfidã, mai diplomaticã.
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Existau persoane care nu aveau dreptul sã intre în bisericã : elevii,
studenþii, militarii, funcþionarii cu grade înalte. Þãranii erau puºi
sã lucreze duminica, pe motiv cã muncile cîmpului erau grabnice,
iar seratele ºcolare erau programate chiar în Vinerea Mare ; se
difuzau cãrþi ce luau în derîdere religia ; preoþii erau condamnaþi
din pricina propagandei lor religioase, ca ºi cum o activitate religioasã realã s-ar fi putut desfãºura fãrã o muncã de misionarism sau
de propagandã. Acum lupta antireligioasã a fost declaratã în mod
fãþiº. Guvernul nu mai are nevoie de justificare. Cu începere de la
1 iulie 1971, a început aºa-numita „revoluþie culturalã“. Fiecare
cetãþean român, de la cel mai umil þãran ºi pînã la înalþii demnitari ai Statului, este obligat sã frecventeze, o lunã pe an, ºcolile de
ateism. Ele sînt numite „cursuri de reciclare“. Într-un articol apãrut
în revista „Statul socialist“, autorul recomandã metodele care duc
la cea mai bunã ºi la cea mai ºtiinþificã metodã de educaþie ateistã
în ºcoli. Se cere „extinderea ºi întãrirea propagandei ateiste“ prin
organizarea unei campanii de masã împotriva misticismului ºi a
concepþiilor retrograde, pentru ca tinerii sã fie crescuþi în spiritul
materialismului dialectic ºi filosofic. [...] În afara ºcolii, elevii ºi
studenþii frecventeazã în fiecare sãptãmînã cercuri literare, unde au
obligaþia sã vorbeascã împotriva religiei, chiar dacã subiectul pus
în discuþie este cu totul altul. Pe de altã parte, Departamentul
Cultelor a scos din programul de învãþãmînt al seminariilor orice
ºtiinþã exactã, pentru ca viitorul preot sã fie incapabil sã aibã argumente raþionale cu privire la existenþa lui Dumnezeu ºi pentru ca
el sã nu poatã demonstra oamenilor cã „între religie ºi ºtiinþã nu
existã nici o contradicþie“. » 1
Complementar celor spuse în aceastã publicaþie din strãinãtate,
reproducem mai jos ce scria, în septembrie 1971, trimisul special al
ziarului Le Figaro la Bucureºti despre regimul stalinist din România,
þarã ce se pretinde nu numai « socialistã », ci ºi « independentã » :
« Socialismul românesc nu are experienþa „marelui sãu frate“ sovietic. În schimb, are aceleaºi virtuþi : penurie, corupþie, trafic, nepãsare,
birocraþie, autocratism, lagãre de muncã forþatã ºi spitale psihiatrice.
Utopiile marxiste voiau sã remodeleze societatea omeneascã. Ei au
pefecþionat mai ales organizarea penitenciarã. Iatã deci 22 de milioane
1

« Ateismul în România », în Catacombes, nr. 10-11, din iulie-august 1972.
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de locuitori – pe 237 500 kmp –, cu mîinile ºi picioarele legate, aflaþi
la cheremul unui tiran. El este peste tot, la radio, la televiziune, în
ziare, în vitrina librãriilor. Este omniprezent. Face totul. Actualitatea
româneascã este el. [...] Orice opoziþie este nimicitã cu ferocitate ;
sînt nimicite miºcarea pentru drepturile omului ºi opoziþia religioasã – ortodoxã, catolicã, baptistã, adventistã, penticostalã regrupatã în
sînul organizaþiei „Comitetului creºtin român pentru apãrarea
libertãþilor religioase ºi de conºtiinþã“. » 1
Sub autoritatea unor legi nedrepte
Pentru a distruge ºi mai bine Credinþa, guvernul ateu, odatã ajuns
la putere, s-a grãbit sã dea cîteva legi decisive, ca : « Decretul privitor la regimul general al Cultelor » (la 4 august 1948), care obliga
toate confesiunile religioase sã se supunã controlului Statului, sau
« Legea pentru reforma învãþãmîntului public », din aceeaºi perioadã,
al cãrei scop era acela de a transforma « toate ºcolile confesionale
sau private, de toate felurile » în ºcoli de Stat.
Anii ’70 au marcat o schimbare în politica dusã faþã de cele patrusprezece confesiuni recunoscute de Stat : de la persecuþia religioasã directã ºi violentã, guvernul a trecut la o altã formã de
constrîngere, mai subtilã, mai puþin perceptibilã, dar cu atît mai
realã ºi mai copleºitoare, desfãºuratã, în mod excesiv, împotriva
comunitãþilor de orice fel. Aceastã persecuþie perfidã a fost practicatã zi de zi mai ales începînd din 9 iulie 1971, cînd Nicolae
Ceauºescu, la adunarea de lucru cu cadrele de partid din domeniul ideologic ºi al activitãþilor cultural-educative, a lansat o adevãratã instigare la lupta dialecticã împotriva religiei : « Este nevoie
sã luptãm cu mai multã fermitate împotriva concepþiilor mistice,
înapoiate. Problema luptei împotriva misticismului trebuie sã facã
parte din orice activitate politico-educativã a partidului, a Uniunii
Tineretului Comunist, a organizaþiilor noastre. Activitatea politicã,
organizaþiile de masã, opinia publicã trebuie sã se angajeze în lupta
împotriva concepþiilor retrograde, împotriva influenþei modului de
viaþã burghez ºi împotriva tuturor manifestãrilor retrograde. Pro1 Cf. articolul « România în 1979 : fantoma independenþei » (Le Figaro,
30 septembrie 1979), în Catacombes, nr. 97, din 15 octombrie 1979, p. 11.
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blema educaþiei ateiste este o problemã de lungã duratã, care cere
o muncã continuã, permanentã. » 1
Guvernul comunist nu putea acþiona în alt mod. Pentru a pune
capãt « concepþiilor retrograde » ºi « oricãrui fel de manifestãri retrograde », pentru a aduce la îndeplinire politica marxist-leninistã a
Partidului sãu ºi pentru a grãbi « triumful comunismului » în România, el trebuia sã îngrãdeascã, sã slãbeascã, sã restrîngã orice activitate religioasã ºi orice manifestare « retrogradã », incompatibilã cu
scopurile societãþii socialiste « multilateral dezvoltate ». Sperînd cã,
într-un viitor apropiat, religia va dispãrea spontan ºi pentru a pãstra
eticheta « liberalismului » sãu, Ceauºescu va încerca sã convingã
opinia publicã internaþionalã « cã nu existã nici o contradicþie între
realizarea unei societãþi socialiste ºi existenþa diferitelor comunitãþi
religioase » ºi cã, în societatea socialistã, « Biserica îºi va putea continua în pace activitatea sa ». 2
În paralel, Ceauºescu va declanºa, în interiorul þãrii, o luptã antireligioasã cu douã aspecte. Pe de o parte, sancþionarea juridicã a
celor ce nu se supun dispoziþiilor, pe baza Decretului nr. 153/1970
(ce interzice orice adunare care contravine « principiilor elementare
ale ordinii sociale », ca fiind o manifestare a unor « atitudini parazitare »), sau pe baza « Legii presei », promulgate în 1974, care, la
articolul 90, stipula : « Faptul de a scrie, de a produce sau de a difuza
manuscrise, imagini sau înregistrãri magnetice pentru informarea
publicului, fãrã a fi primit o autorizaþie, constituie un delict. » Pe
de altã parte, controlul total, sistematic, al activitãþii tuturor cultelor
legal acceptate, prin ochiul vigilent al Departamentului Cultelor, cu
scopul de a-i face pe conducãtorii lor sã-ºi plece genunchii în faþa
Belial-ului marxist ºi de a compromite, în acest fel, viabilitatea
creºtinismului în România. Instrumentul cel mai servil al acestei
politici antireligioase duse de puterea ateistã de la Bucureºti s-a
dovedit a fi – ºi acest lucru a fost accentuat de noi în mod clar –
ierarhia Bisericii Ortodoxe.
1

Cf. Nicolae Ceauºescu, « Cuvînt la Conferinþa de lucru a cadrelor Partidului din domeniul ideologic ºi al activitãþii politice ºi cultural-educative »,
în suplimentul revistei România de astãzi, nr. 8, 1971, p. 15.
2 Dintr-un interviu acordat la televiziunea olandezã, la 31 martie 1973
(citat de Trevor Beeson, în Prudenþã ºi curaj, Ed. Seuil, 1975, p. 286-287).
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În revista Catacombes, în toþi cei 21 de ani de apariþie a sa, am
publicat constant, ºi pe larg, documente, comunicate, apeluri ºi articole despre persecuþiile religioase din România, cu scopul de a-i
informa pe cititorii noºtri despre adevãrata situaþie privitoare la libertatea religioasã din toate þãrile cu regim comunist, inclusiv despre
situaþia din þara mea natalã. În 1987, cititorii publicaþiei mele au aflat
de apariþia unei lucrãri în care se vorbea despre soarta Bisericilor
din România comunistã 1 –, adicã despre soarta Bisericilor grecocatolice ºi romano-catolice ºi a comunitãþilor provenite din protestantism ºi din Biserica Ortodoxã.
În cartea mea, am încercat sã explic mecanismul calvarului
creºtinilor români, indiferent de confesiune, subliniind faptul cã, în
primul rînd, cu ajutorul nelimitat al noului Patriarh ortodox, Justinian Marina, s-a lovit în Bisericile credincioase Romei, adicã în
Biserica Greco-Catolicã sau de rit oriental ºi în cea catolicã de rit latin.
Biserica Greco-C
Catolic
La instaurarea regimului comunist în România, la 6 martie 1945,
aceastã Bisericã era în plinã dezvoltare, numãrînd cinci dioceze
(Alba-Iulia – Fãgãraº, Oradea Mare, Cluj-Napoca, Lugoj ºi Maramureº), 2 498 de biserici ºi 1 733 de preoþi, la un total de aproximativ 1 570 000 de credincioºi. Din nefericire, dupã puþin timp,
regimul comunist a declanºat o luptã nemiloasã împotriva acestei
confesiuni, consideratã ostilã intereselor þãrii ºi ale poporului, prin
supunerea sa faþã de ordinele Vaticanului « reacþionar ºi proimperialist ». Deºi intenþionau sã distrugã catolicismul roman în totalitate, prima victimã a fost Biserica Greco-Catolicã, care a urmat astfel
drumul dureros al surorii sale din Ucraina, lichidatã, în mod ilegal,
în martie 1946. Pentru a nu cãdea în culpa de a nu asculta de direc1 Cf. Sergiu Grossu, Calvarul României creºtine, 1987, Ed. France Empire.
Cinci ani mai tîrziu, cartea a fost tradusã în româneºte ºi publicatã de o editurã din Iaºi.
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tivele puterii, noua ierarhie a Bisericii Ortodoxe, pe care partidul
comunist o fabricase rapid ca sã-i slujeascã drept instrument docil
ºi care s-a arãtat gata pentru orice compromis, a luat parte la aceastã
operaþiune de pretinsã « restabilire » a unitãþii religioase a românilor,
realizabilã prin reîntoarcerea Bisericii unite la Ortodoxie. La 1 octombrie 1948, în sala de gimnasticã a liceului Gheorghe Bariþiu din
Cluj, se aflau doar 37 de preoþi care, sub supravegherea poliþiei
prezente la aceastã « adunare istoricã », au cerut ruperea relaþiilor cu
Roma ºi încorporarea Bisericii catolice de rit rãsãritean în Biserica
Ortodoxã Românã.
« Este ceasul cînd Iisus Hristos ne dã prilejul sã împãrtãºim suferinþele pentru Biserica Sa (scria monseniorul Ioan Suciu credincioºilor greco-catolici). Nu vã lãsaþi înºelaþi de cuvinte, de comitete,
de veºti, de minciuni ; rãmîneþi puternici, fermi în credinþa pentru
care ºi-au dat sîngele pãrinþii ºi strãmoºii noºtri... Noi nu sîntem o
turmã de Iude, ci martorii Credinþei, fiii hotãrîþi ai Bisericii lui Iisus
în þara româneascã... » Era într-adevãr ceasul rãbdãrii ºi al sacrificiului
liber consimþit. Pentru cã toate edificiile consacrate cultului (catedrale, consilii parohiale, capele) ºi toate instituþiile catolicilor uniþi
au fost ocupate de poliþie, pentru a fi date autoritãþilor ecleziastice
reintegrate în Biserica Ortodoxã. Sute de preoþi au fost arestaþi ºi
pedepsiþi pe nedrept, cunoscînd întunericul temniþelor ºi lagãrelor
de exterminare. Mulþi dintre ei au murit aici, fãrã sã-ºi plece capul
sub jugul strãin.
La slujba de înmormîntare, celebratã la Paris, la 7 octombrie
1973, pentru odihna sufletului cardinalului Iuliu Hossu, cardinalul
Marty spunea cã « puterea spiritului i-a dat acestui om forþa sã nu
îngenuncheze niciodatã în faþa duºmanului ºi sã rãmînã „în picioare“
chiar ºi în momentul în care mîinile ºi picioarele îi erau legate » ;
cã, prin credinþa sa nestrãmutatã, el a fãcut ca « Biserica sa sã nu moarã, ea, care este, începînd din 1948... o Bisericã a Tãcerii ». 1
Pentru Patriarhia ortodoxã, Biserica catolicã de rit oriental nu
mai existã ; prin autodizolvarea sa, ea a redevenit ortodoxã. Patriarhul român Justinian Marina, aflîndu-se în vizitã la Bruxelles, la 8 mai
1972, ºi-a permis sã vorbeascã, într-o conferinþã de presã, despre
1 Cf. « O mãrturie a unui martir », în Catacombes, nr. 25, din 15 octombrie
1973, p. 16.
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« autodizolvarea » Bisericii greco-catolice ºi chiar despre « înþelegerea
» manifestatã de greco-catolicii români de rit latin faþã de unificarea
proclamatã la 1 octombrie 1948. Poziþia intransigentã a Patriarhiei
române nu era decît reflectarea supunerii sale umilitoare faþã de
exigenþele politicii antireligioase a guvernului comunist, adevãratul
instigator al aºa-zisei autosuprimãri a Bisericii catolice de rit oriental. Cãci la Bucureºti, în iunie 1972, vicepreºedintele Departamentului Cultelor, Gh. Nenciu, îl asigura pe corespondentul ziarului
La libre Belgique, în termeni cît se poate de tranºanþi, cã « problema
Bisericii Unite nu mai existã din 1948, datã la care ei au redevenit
ortodocºi » ºi cã « acest incident este închis » pentru autoritãþile
române.
La 6 ianuarie 1982, a avut loc la Vatican un eveniment cu totul
excepþional : hirotonisirea lui Traian Criºan, prelat uniat al curiei,
ca arhiepiscop de Drivasto, ºi numirea sa în postul de secretar al
Sacrei congregaþii pentru cauza Sfinþilor. Cu acest prilej, Papa IoanPaul al II-lea a pledat cu fermitate cauza Bisericii catolice române
de rit bizantin, suprimatã în 1948. Cuvintele Papei, vizînd atît Biserica Ortodoxã cît ºi guvernul, au fãcut ca Sfîntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe – întrunit în grabã mare pentru a-ºi arãta aservirea faþã
de puterea comunistã – sã-i cearã Patriarhului Iustin Moisescu sã
adreseze preºedintelui Ceauºescu o lungã telegramã de protest, în
care sã-ºi manifeste « indignarea » ºi sã condamne « cu fermitate
declaraþia lui Ioan-Paul al II-lea cu privire la încercarea sa de a face
sã renascã în România cultul uniat, prin divizarea actualilor credincioºi ai Bisericii Ortodoxe Române ».
Într-un document trimis în Occident pe la sfîrºitul anului 1979,
un grup de creºtini, preoþi ºi laici ce aparþineau acestei Biserici martirizate, cereau sã li se acorde urmãtoarele drepturi : dreptul la libertatea religioasã ; dreptul la libera practicã a cultului greco-catolic ;
dreptul la cuvînt, dreptul de a scrie ºi de a se întruni ; dreptul de a
avea ºi de a primi ziare, reviste ºi cãrþi religioase ; dreptul de a primi
din strãinãtate cãrþi ºi presã, aparate de multiplicat, bani pentru a
construi biserici ; dreptul de a catehiza în ºcoli ; dreptul de a avea
Institute teologice ; dreptul de a trimite în strãinãtate oameni tineri
ce vor sã facã studii teologice. 1
1

Cf. La Croix, 21 decembrie 1979.
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Pentru a atrage atenþia guvernului ºi partidului comunist român
asupra « situaþiei ilegale » a Bisericii lor ºi asupra persecuþiei la care
era supusã de mai mult de treizeci de ani, capii clandestini ai Bisericii
greco-catolice au redactat încã multe alte rapoarte ºi proteste. Dar
la toate aceste plîngeri legitime nu s-a dat nici un rãspuns ºi credincioºii catolici de rit oriental au continuat sã cunoascã discriminarea
religioasã, deºi Constituþia Republicii Socialiste garanta libertatea de
conºtiinþã ºi de religie.
B i s e r i c a C a t o l i c Roman
Am vãzut cã scopul guvernului comunist de la Bucureºti era,
încã de la începutul puterii sale nelimitate, nimicirea catolicismului din România, printr-o agresivã propagandã de defãimare, vehiculatã prin presã ºi radio ºi prin legi nedrepte, ca : « Decretul din 17
iulie 1948 », care denunþa Concordatul, « Decretul din 4 august
1948 privitor la regimul general al Cultelor din România » ºi, mai
ales, « Legea pentru reforma învãþãmîntului public », ce prevedea
transformarea « tuturor ºcolilor confesionale sau private, de orice fel,
în ºcoli de Stat ». Ca urmare a decretului ce regla regimul general
al Cultelor, au fost dizolvate trei episcopii catolice, titularii lor fiind
concediaþi. Pentru a-i diviza pe catolicii români de rit latin, presa
comunistã a pornit o cruciadã violentã ºi plinã de urã împotriva episcopilor arestaþi ºi împotriva Sfîntului Scaun. În acelaºi timp, era clar
cã, la adãpostul declaraþiilor generoase pentru pace, conducerea comunistã se strãduia sã creeze o Bisericã catolicã « încadratã » în Republica Popularã Românã, mai exact o Bisericã « naþionalã » sau
« patrioticã », ruptã de Sfîntul Scaun. Schisma la care visa guvernul
comunist nu s-a produs niciodatã, în ciuda trãdãrii unora. De aici,
represiunea fermã, neîncetatã, chiar ucigaºã, a poliþiei comuniste !
Rezultatele infructuoase ale propagandei anticatolice ºi ale manevrelor « Comitetului catolic de acþiune », supus puterii ateiste, au
determinat autoritãþile sã însceneze tot felul de procese împotriva
unor « trãdãtori » români, învinuiþi de spionaj.
Lipsitã de pastorii sãi legitimi, Biserica Catolicã nu era condusã
oficial, bineînþeles, decît de un simulacru de ierarhie, compusã din
oportuniºti. Închisorile ºi lagãrele de muncã silnicã erau pline de victime nevinovate. Toþi episcopii catolici, vicarii lor generali ºi sutele
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de preoþi rãmaºi fideli Romei, suportau neomenia rãzbunãrii comuniste. Nimeni nu va fi în stare sã afle numãrul exact al celor care,
prin sîngele lor, au îmbogãþit jertfa Bisericii persecutate.
« Pentru un preot catolic din zilele noastre (mãrturiseau într-o
plîngere membrii unui Grup român de credincioºi ºi preoþi romanocatolici), este îngãduit de statul ateu sã celebreze Sfînta Liturghie,
sã administreze sacramentele, sã predice chiar, dar cu condiþia de a
nu trata niciodatã subiecte cu caracter social sau umanitar ; de a catehiza numai în bisericã ºi în cadrul serviciului religios. Noi nu avem
nici un punct de reper pentru a emite judecãþi asupra credinþei
þãrilor occidentale. Dar un lucru ºtim sigur : nu avem libertate ! Dacã
mai existã credinþã, aceasta este din cauza puterii ºi sîngelui martirilor noºtri... » 1
Comunit

i protestante

Este vorba de Biserica reformatã ºi de Biserica unitarianã, ambele
de obîrºie maghiarã, de cele douã Biserici de sursã luteranã : Biserica
evanghelicã a cultului de Augsburg (C.A.) ºi de Biserica evanghelicã sinodo-presbiterianã (S.P.), precum ºi de patru comunitãþi evanghelice recunoscute de Stat : Cultul creºtin baptist, Cultul creºtin
adventist de ziua a ºaptea, Cultul penticostal ºi Cultul creºtin dupã
Evanghelie. (Pe de altã parte, trebuie menþionatã existenþa « ilegalã » a altor douã congregaþii, cãrora le era interzisã exercitarea cultului religios : Martorii lui Iehova ºi Adventiºtii reformiºti.) ªefii acestor opt comunitãþi religioase provenite din protestantism erau supuºi
controlului riguros exercitat de Stat, colaborau în mod ruºinos cu
guvernul comunist în toate acþiunile sale cu caracter politic ºi social,
participînd astfel la procesul de edificare a României socialiste, ºi
nu încetau sã-ºi exprime ataºamentul lor nelimitat, întocmai ierarhilor ortodocºi, la politica anticreºtinã a lui Nicolae Ceauºescu. Se
asista, prin urmare, la subjugarea tuturor confesiunilor religioase de
cãtre voinþa discreþionarã a unei puteri ateiste.
Represiunea care s-a abãtut în România asupra Bisericilor catolice de rit oriental ºi de rit latin n-a cruþat confesiunile neoprotestante. Din 1948 ºi pînã în 1955, ºi apoi din 1958 pînã-n 1964,
1

Cf. Catacombes, nr. 109, din 1980, pp. 6-7.
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numeroºi pastori, predicatori ºi credincioºi au suferit de pe urma
investigaþiilor poliþieneºti, a arestãrilor ºi întemniþãrilor. Atitudinea
generalã a autoritãþilor comuniste faþã de creºtinii evanghelici români
s-a dovedit a fi, la toate nivelurile, excesiv de duºmãnoasã. « Sîntem
consideraþi pretutindeni ca inamici, ca oameni aparþinînd unui trecut
ce trebuie distrus, fiindcã este socotit anacronic ºi indezirabil (atrãgea
atenþia un Apel trimis de cãtre un grup de creºtini evanghelici din
România). Ni se repetã continuu ºi în mod deschis cã locul nostru
nu-i aici, cã sîntem niºte oameni periculoºi care distrug unitatea naþiunii, cã sîntem agenþii capitalismului, cã subminãm regimul. » 1
Care era manifestarea « cea mai grãitoare » a atitudinii antireligioase a autoritãþilor române ? « Apelul » ne informeazã cã « nici un
credincios evanghelic nu este admis în vreo funcþie de rãspundere,
în pofida titlurilor academice pe care le deþin foarte mulþi dintre ei.
Nu existã mãcar unul care sã fie director de ºcoalã, funcþionar în
administraþia satelor, a comunelor, a oraºelor sau a regiunilor, responsabil într-o întreprindere sau într-o instituþie. Este barat orice
acces la înaltele funcþii. Dacã cineva, cu drept legitim la un post superior, devine credincios, este imediat retrogradat în cursul unei
ºedinþe publice de oprobriu ºi de umilire. Pastorii sînt urmãriþi,
tracasaþi, insultaþi, împinºi la compromitere, adesea obligaþi chiar sã
transmitã Securitãþii secretele credincioºilor, devenind astfel « instrumentele acelora al cãror scop este distrugerea religiei. » Ceea ce
întrece însã orice mãsurã este încercarea, la adãpostul constrîngerilor poliþieneºti, de a distruge fidelitatea credincioºilor, de a-i separa
de Biserica lor, de a-i transforma în turnãtori ºi în trãdãtori... » 2
Cel mai impresionant a fost strigãtul de disperare al celor ºase
pastori ºi laici neoprotestanþi care au semnat ºi distribuit, la începutul anului 1977, un raport de 27 de pagini dactilografiate, intitulat : Cultele neoprotestante ºi drepturile omului din România. Acest document, de-o excepþionalã valoare informativã, nu a rãmas fãrã
ecou în interiorul þãrii ºi nici în strãinãtate. Opinia publicã din lumea liberã afla, dintr-o datã, despre tratamentul coercitiv la care
erau supuºi membrii confesiunilor baptistã, adventistã, penticostalã
1

« Apelul la adevãr al credincioºilor evanghelici români », în Catacombes,
nr. 110-111, din noiembrie-decembrie 1980.
2 Ibidem.
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ºi creºtinii dupã Evanghelie care nu voiau sã accepte atitudinea
servilã a conducãtorilor lor oficiali faþã de puterea politicã ºi nici
amestecul Statului în treburile religioase. La 21 mai 1978, a luat
naºtere o altã miºcare de protest sub forma unul Comitet creºtin
de Apãrare a libertãþilor religioase ºi de conºtiinþã (cu sigla, în româneºte,
ARLC). La 5 iulie, acest Comitet, abia constituit, a adresat Consiliului de Stat, Ministerului de Justiþie, Departamentului Cultelor
ºi Uniunii baptiste (cãci majoritatea membrilor sãi erau credincioºi
baptiºti), un program de revendicãri în 24 de puncte. Textul « revendicãrilor » se încheia astfel : « Departamentul Cultelor ºi-a
depãºit atribuþiile. Noi nu sîntem marxiºti, ci creºtini. Apreciem ºi
susþinem politica externã a guvernului român. Idealul nostru este
sã avem o Bisericã liberã într-o þarã liberã. » 1
Patetica solicitare a Comitetului era : « Încetaþi persecuþiile ! Voi,
conducãtori ai partidului ºi ai guvernului român, încetaþi persecuþia ! Voi, responsabili ai Departamentului Cultelor, încetaþi persecuþia ! Voi, reprezentanþi ai Justiþiei, ai Miliþiei ºi ai Securitãþii de
Stat, încetaþi persecuþia ! Fraþi români, treziþi-vã ! Încetaþi sã mai
slujiþi la doi stãpîni ! Încetaþi persecuþia ! » 2
Ortodoc ii
Sub constrîngerea puterii comuniste instalate în martie 1945 de
armata sovieticã de ocupaþie, Biserica Ortodoxã Românã nu a izbutit sã-ºi pãstreze nici cea mai micã independenþã în exercitarea
funcþiilor sale sacerdotale. Urmînd experienþa Ortodoxiei din
U.R.S.S., unde se stabiliserã « noi raporturi între Bisericã ºi Stat »,
politica religioasã a guvernului comunist de la Bucureºti ºi-a propus
sã realizeze reorientarea ideologicã ºi socialã a Bisericii dominante,
consideratã « naþionalã », impunîndu-i – pe de o parte, prin violenþa
poliþiei ºi, pe de altã parte, bazîndu-se pe laºitatea unor ierarhi
ortodocºi – lanþul celui mai ruºinos destin : adaptarea la noile condiþii
istorice, mai exact supunerea sa totalã faþã de directivele Comitetului
Central al Partidului.
1
2

Cf. Catacombes, nr. 88-89, din ianuarie-februarie 1979.
Idem, nr. 87, din 15 decembrie 1978 : « Viaþa catacombelor ».
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Dupã eliminarea demnitarilor ecleziastici, ca ºi a clerului « nesupus », toþi cei care s-au arãtat ostili planurilor necinstite ale regimului au fost, în general, pedepsiþi cu ferocitate. Au ieºit la rampã
« prelaþi ai poporului » ºi teologi fãrã scrupule, cîºtigaþi cu uºurinþã
pentru cauza proletariatului ºi orientaþi, tot timpul, spre angajarea
totalã a Bisericii în lupta « pentru Pace ºi pentru Progres ». Obedienþa
ideologicã ºi pastoralã a noii ierarhii ortodoxe faþã de imperativele
Statului socialisto-marxist era în concordanþã cu permanenta luare
de poziþie în favoarea operei de descreºtinare începutã de conducãtorii comuniºti.
Pînã în 1964, persecuþia religioasã în sînul Bisericii Ortodoxe a
fost foarte sîngeroasã. Din cei 154 de preoþi « reacþionari » arestaþi
începînd din 1952 ca « duºmani ai poporului » (pentru cã au refuzat
cu încãpãþînare sã prezinte credincioºilor mesajele pastorale scrise
de Patriarhul Iustinian Marina, considerîndu-le expresia îngenuncherii sale în faþa diktat-ului autoritãþilor comuniste), mulþi au murit
în urma unor tratamente dure. Mai tîrziu, în 1959, au fost arestaþi,
mai întîi, toþi cãlugãrii care nu se hotãrau sã pãrãseascã viaþa monahalã ºi apoi preoþii de þarã care se opuneau colectivizãrii. Adicã toþi
cei care nu voiau sã fie folosiþi ca agenþi de propagandã marxistã,
obligaþi sã se ducã la fiecare þãran ºi sã umble din casã în casã pentru
a-i convinge pe oameni sã-ºi dea pãmîntul, animalele ºi uneltele
agricole Partidului.
În tot acest timp, închisorile s-au umplut de alte categorii de
credincioºi ortodocºi – preoþi ºi laici, intelectuali ºi oameni din popor. Mulþi membri ai miºcãrii mistice « Rugul aprins » (fondatã la
Bucureºti, la mãnãstirea Antim, de un grup de oameni cu spirit ales
care practicau rugãciunea inimii ºi puneau în evidenþã caracterul
armonios al isihasmului românesc) zãceau în înfricoºãtoarele celule
de la Jilava ºi Aiud sau se stingeau, trudind, în lagãrele de la Dunãre.
Din nr. 4/1979 al publicaþiei Documentaþie asupra Europei Centrale se
puteau culege informaþii despre « hãrþuielile administrative » din
mãnãstirile din România : « Aflãm cã organele Partidului comunist
fac anchete în rîndurile cãlugãrilor tineri, întrebîndu-i care sînt
motivele care i-au împins sã intre în mãnãstire. Cînd îºi fac apariþia
maºinile activiºtilor de partid, cãlugãriþele tinere fug ºi se ascund în
pãdure, tremurînd de teama interogatoriilor la care vor fi supuse.
Nici un conducãtor al Bisericii Ortodoxe nu le apãrã ºi încurajeazã...
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Pînã ºi venirea unui conducãtor al Bisericii este un prilej de panicã,
deoarece puþini dintre ei vin aici ca sã se roage, fiind aproape întotdeauna însoþiþi de membrii organizaþiilor de Stat. » 1
În martie 1977, un îngrozitor cutremur de pãmînt a zguduit
România, distrugînd – dupã estimãri oficiale – 27 de biserici, dintre
care trei erau monumente istorice, ºi avariind grav 553 de locaºuri
de cult. Pornind de la aceste circumstanþe excepþionale, autoritãþile
comuniste au conceput proiectul diabolic de a continua efectele
seismului ºi de a prelungi ravagiile sale mai mult de un deceniu, pînã
la distrugerea completã a edificiilor zdruncinate, crãpate, dãrîmate
în acea primãvarã a morþii. 2
Multe biserici din Bucureºti au avut aceeaºi soartã, fiind demolate. Se interzicea repararea celor aflate în ruinã. « La o întrunire a
preoþilor din capitalã (cum aflãm dintr-un raport clandestin privitor la situaþia religioasã din anul 1978), inspectorul Niþã Pascu le-a
spus textual : „În interiorul bisericilor puteþi face orice reparaþie, în
exterior, pentru moment, nu.“ Bineînþeles cã, la sfîrºitul acestei
întruniri, s-a votat o moþiune de mulþumire adresatã Partidului,
Departamentului Cultelor ºi Statului pentru grija pe care o purtau
Bisericii ºi pentru marea libertate pe care binevoiau sã o acorde
cultelor. » 3
*

*

*

Grãbiþi sã sfîrºeascã cu miºcãrile religioase pe care nu le puteau
controla ºi manipula în întregime (am vãzut cum a fost pedepsitã
miºcarea « Rugul aprins »), comuniºtii au lansat o puternicã ofensivã
împotriva Oastei Domnului, cea mai mare ºi mai importantã
miºcare spiritualã a Bisericii Tãcerii, unicã prin particularitatea luptei
sale misionare, axatã pe principiile apostolatului laic ºi ale voluntariatului spiritual. Nu e nicidecum vorba de un organism eclezial
1
2

Cf. Catacombes, nr. 102-103, din martie-aprilie 1980.
« Mãnãstirile, victime ale ateismului », în Catacombes, nr. 148, ianuarie
1984.
3 Cf. « Aspecte ale aservirii Bisericii Ortodoxe din România puterii comuniste », în Catacombes, nr. 7, din 15 octombrie 1979, p. 10.
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sau de o corporaþie subordonatã intereselor unui cult, ci mai curînd
de o uriaºã familie creºtinã, de o comunitate de iubire, de o « oaste »
care luptã mereu, chiar ºi astãzi, cu înverºunare, împotriva rãului
individual ºi colectiv, împotriva tenebrelor acestui secol, împotriva
pãcatului ºi depravãrii omului într-o societate din ce în ce mai îndepãrtatã de Dumnezeu.
Trecutul acestei miºcãri, apãrutã acum 80 de ani în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, al acestui minunat « vînt de primãvarã
religioasã » (cum o considera preotul Iosif Trifa, fondatorul ei) a fost
foarte întunecat, mai ales dupã suprimarea ei, în 1948. Cãci ierarhia
ortodoxã, nou-numitã de puterea comunistã, vrînd sã dovedeascã
guvernului de la Bucureºti servilitatea sa fãrã de margini, a decretat cã Oastea Domnului este o miºcare ilegalã. Dupã aceastã decizie
nefastã pentru Oastea Domnului a început o lungã ºi îngrozitoare
perioadã de opresiune pentru aceastã miºcare socotitã « inoportunã ». Credincioºii din Oastea Domnului au suferit toate relele tiraniei, ca ºi toþi fraþii lor de dincolo de cortinele de fier ºi de bambus,
în timp ce conducãtorii miºcãrii – arestaþi, torturaþi, supuºi la anchete nocturne ºi condamnaþi – umpleau închisorile ºi lagãrele de muncã.
Între 1959 ºi 1964 au avut loc în toatã þara, rãstignitã pe stîlpul
infamiei marxist-leniniste, arestãri masive. Aproape cinci sute de ostaºi ai lui Hristos au îndurat rãzbunarea justiþiei totalitare. « Chiar ºi
numai numele de Oastea Domnului (spunea, în august 1978, Comitetul creºtin pentru apãrarea drepturilor religioase din România)
era de-ajuns pentru a da naºtere celor mai ridicole ºi mai fanteziste
ipoteze. Ideea de a fi înrolat în aceastã miºcare ortodoxã declanºa
bãnuiala cã faci parte dintr-o armatã organizatã, pregãtitã pentru o
luptã în stil clasic. » 1
Dupã 1965, presiunea politicã a devenit mai puþin sãlbaticã, deºi
ea a fost tot timpul sufocantã, vicleanã, abil disimulatã în spatele
garanþiilor « teoretice » ale Constituþiei ºi ale promisiunilor mincinoase ale lui Nicolae Ceauºescu. Aceastã opresiune se exercita fie
prin amenzi aplicate, ca sancþiune, tuturor celor surprinºi de organele represive rugîndu-se în comun, în case particulare sau în biserici, în afara orelor reglementare de slujbã, fie prin percheziþii,
1 Cf. « O miºcare a Bisericii Tãcerii în România : Oastea Domnului », în
Catacombes, nr. 87, din 15 decembrie 1978, p. 9.
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efectuate de obicei pe baza unui denunþ fictiv, în casele celor mai
activi membri ai organizaþiei. Preoþii tineri suspectaþi de simpatie
faþã de Oastea Domnului erau admonestaþi cu severitate ºi chiar
pedepsiþi de superiorii lor ºi de inspectorii teritoriali ai Cultelor. În
februarie 1982, cinci membri combatanþi ai miºcãrii scoase în afara
legii au fost arestaþi fiind învinuiþi cã au difuzat literaturã religioasã
primitã din strãinãtate ; interogaþi cu asprime pentru a-i face sã-l
denunþe pe cel care le furnizase « marfa interzisã », inculpaþii n-au
scãpat de închisoare.
Dar iatã cã insurecþia popularã din 22 decembrie 1989 a permis
Oastei Domnului sã-ºi redobîndeascã statutul legal ºi sã obþinã
recunoaºterea dreptului ei la libertate religioasã. Idealul care o însufleþeºte acum, ca ºi altãdatã, este renaºterea Bisericii Ortodoxe
Române ºi mîntuirea poporului sub acþiunea regeneratoare a Sfîntului Duh.

