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RELAÞIILE STAT-BISERICÃ
ÎN PERIOADA COMUNISTÃ.
IZVOARE ªI DIRECÞII DE CERCETARE

S

ocietatea umanã, pe întreg parcursul dezvoltãrii
sale, a cunoscut diverse forme de organizare ºi
administrare. Din perspectivã religioasã,
oamenii s-au organizat avînd, de-a lungul vremii, forme
mai asemãnãtoare sau diferite, funcþie de nivelul de dezvoltare, de etapa istoricã sau de credinþa pe care au avut-o.
Cercetãrile antropologice au demonstrat cã pînã ºi cele
mai primitive dintre populaþiile lumii au avut un cult oarecare în cadrul cãruia au fost prezente permanent ideea de
suflet ºi ideea unui mod de organizare. Societãþile patriarhale sau matriarhale ale antichitãþii preistorice cercetate
pînã acum ne dovedesc cã religia stã la baza oricãrei forme
de dezvoltare umanã. Ea rãspunde dealtfel unei necesitãþi
fireºti a omului din toate timpurile.
Referindu-ne la creºtinism, o instituþie organizatã a
credinþei a existat de la început. Aceastã instituþie a fost ºi
este Biserica. Ea poate fi definitã ca „instituþia sfîntã, care
este întemeiatã de Cuvîntul Cel întrupat al lui Dumnezeu,
spre mîntuirea ºi sfinþirea oamenilor, ºi care posedã puterea ºi autoritatea Lui dumnezeiascã, constînd din oameni
care au aceeaºi credinþã, se împãrtãºesc de aceleaºi Sfinte
Taine ºi se împart în popor ºi cler conducãtor, care îºi
derivã autoritatea ºi puterea prin succesiune neîntreruptã
de la Apostoli ºi prin aceºtia de la Mîntuitorul Iisus
Hristos”1.
În timp au existat adesea interferenþe ºi/sau suprapuneri
între instituþia Bisericii ºi cea a statului, între autoritatea
religioasã ºi cea civilã. Esenþial însã statul, administraþia
politicã ºi-a delimitat în cele din urmã funcþionalitatea faþã
de latura religioasã. Fiecare dintre ele se preocupa de o
anumitã dimensiune a dezvoltãrii omului. Tradiþia bizantinã, pe care s-a dezvoltat societatea medievalã româneascã,
impune acea separaþie a puterilor în stat. Astfel putem
spune cã în vreme ce administraþia civilã, laicã, politicã,
prevede ºi se preocupã de relaþionalitatea imanentã, orizontalã, a persoanei umane cu semenii sãi, administraþia ºi
organizarea ºi în ultimã instanþã instituþia religioasã, adicã
Biserica, are în preocupãrile sale perspectiva transcendentã a omului, relaþia lui personalã ºi comunitarã cu
Dumnezeu. Aici nu e loc de interpretãri confesionale sau
de deosebiri în ceea ce priveºte religia la care ne referim.
Asimilãm unei instituþii de tip eclesial ºi manifestãrile religioase ale altor credinþe religioase: musulmanii ºi
moscheea, evreii ºi sinagoga.
Biserica este o instituþie divino-umanã, întemeiatã de
Însuºi Mîntuitorul Iisus Hristos prin Jertfa de pe Cruce. Ea
capãtã o formã vãzutã prin comunitatea ce ia naºtere în
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ziua Cincizecimii, în urma predicii Sf. Ap. Petru (Faptele
Apostolilor, cap. II).
Începînd cu Sfintele Evanghelii, care prezintã viaþa ºi
activitatea Mîntuitorului Iisus Hristos, continuînd apoi cu
alegerea ºi pregãtirea Sf. Apostoli, ºi dupã aceea prin
comunitãþile locale înfiinþate de aceºtia, se observã cã
Biserica se dezvoltã ca o instituþie de sine stãtãtoare.
Firesc, ea se va supune legilor statului în care îºi
desfãºoarã activitatea, colaboreazã cu instituþiile statului
de drept, oricare ar fi acesta, poate chiar se implicã în unele
treburi ale statului ori ale conducerii acestuia, în viaþa
politicã, socialã sau economicã, pãstrîndu-ºi însã autonomia sa, independenþa doctrinarã.
Spaþiul românesc oferã din acest punct de vedere o
imagine cu totul deosebitã, cãci istoria Bisericii ºi istoria
statelor româneºti, mai ales a celor feudale, se întrepãtrund
adînc. De la existenþa clandestinã din primele 3 secole
creºtine pînã la conducerea bicefalã a Evului Mediu, de la
atitudinea servilã a începuturilor moderne ale României ºi
intervenþiile brutale – ca în vremea lui Alexandru Ioan
Cuza – pînã la vicleana rezistenþã, aparent împãciuitoare
ori adînc împotrivitoare din perioada comunistã, toate pot
fi normative sau, dacã dorim, normale în anumite epoci
istorice.
Dupã 1989 s-a conturat o discuþie, în care s-au exprimat opinii diverse asupra raporturilor pe care Biserica
Ortodoxã Românã le-a avut, prin intermediul reprezentanþilor sãi legitimi, ierarhi ºi slujitori, dar ºi simpli credincioºi mireni, cu statul comunist.
Dintru început se cuvine amintit cã un astfel de demers
trebuie detaºat de anumite ºabloane. Se disting aici cel
puþin trei direcþii diferite, pe care ne vom feri a le urma
exclusiv:
Cei ce considerã Biserica Ortodoxã Românã total obedientã, chiar colaboraþionistã cu regimul comunist, dupã
modelul oficial al Bisericii Ortodoxe a Rusiei (ºtiut fiind
cã în Uniunea Sovieticã a funcþionat în paralel ºi o Bisericã
Ortodoxã „subteranã”, clandestinã)2;
Cei ce considerã Biserica Ortodoxã o martirã totalã a
comunismului, caz în care doar cu anumite excepþii
,,Biserica a luptat total prin toate mijloacele ce i-au stat la
dispoziþie împotriva molimei roºii a comunismului”3;
Cei cãrora deºi le e indiferent aparent ce s-a întîmplat,
emit pãreri de cele mai multe ori împotrivitoare Bisericii,
pe care o considerã în mare parte o instituþie total depãºitã
de realitãþile lumii moderne contemporane, un „dinozaur
încã viu”, dar oricum pe cale de dispariþie ºi care în cel mai
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bun caz va deveni în societatea post-modernã ºi „postcreºtinã” un fel de instituþie caritabilã, un „institut de psihologie” sau un refugiu ultim al unor marginalizaþi ai societãþii;
Nici una din cele trei direcþii amintite nu are o
desfãºurare purã, ci în sînul fiecãreia dintre ele se manifestã diverse personaje ce emit adesea aºa-zise „judecãþi de
valoare” sau se vor a fi „formatori de opinie”, fãrã însã a
aprofunda fenomenul în esenþa sa, dincolo de niºte
ºabloane care poate nu sunt strãine unor anumite interese
ale diverselor grupuri ori persoane.
Departe gîndul de a denunþa pe cineva sau de a jigni,
de a apãra sau de a acuza, devine neapãrat necesar ca un
fenomen precum comunismul ºi implicaþiile sale în domeniul religios sã fie cercetate cu atenþie, comentate,
tãlmãcite ºi judecate prin prisma istoriei reale a acelor timpuri. Lecþiile istoriei trebuie învãþate, fiindcã, altfel, aceleaºi greºeli se pot repeta, dar cu repercusiuni mult mai
grave. Civilizaþia contemporanã confirmã cã reactivarea
unor miºcãri politice precum neo-comunismul sau neonazismul aduc cu ele dezechilibre profunde la nivel social,
tulburãri majore, rãsturnãri spectaculoase de valori ºi
norme cofirmate anterior ca autentice ºi viabile.
Pentru o privire retrospectivã ºi o analizã cît mai corectã a fenomenului de interacþiune dintre administraþia ºi
statul de tip comunist ºi Bisericã, în general, s-au identificat o sumã întreagã de posibilitãþi de informare. Sursele
primare ale lucrãrii se constituie în arhivele CNSAS, ale
Ministerului Justiþiei ºi ale altor instituþii religioase ori
laice. Acestea, prin conþinutul lor, oferã cercetãtorului
posibilitatea de a-ºi forma o imagine cuprinzãtoare asupra
atmosferei epocii, dar ºi asupra unor evenimente ºi
momente speciale. Începuturile s-au fãcut prin aprofundarea unor materiale deja cercetate provenind din Arhivele
Naþionale Istorice Centrale din Bucureºti, din fondurile
dedicate Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, CC al PCR
cu unitãþile sale specifice structurale: Cancelarie, Secþia
Economicã ºi Secþia Relaþii Externe, Inspectoratul General
al Jandarmeriei, Direcþia Generalã a Poliþiei, Ministerul de
Interne – Direcþia Administraþiei de Stat.
Un rol cu totul deosebit îl poate juca cercetarea directã
a documentelor aflate în momentul de faþã în custodia
CNSAS. Fiindcã am vorbit de documente, de un nesperat
ºi real folos pot fi colecþiile de documente publicate sub
egida unor instituþii prestigioase precum Arhivele
Naþionale ale României, Institutul Naþional pentru
Studierea Totalitarismului ºi chiar CNSAS.
O categorie cu totul aparte o alcãtuiesc Stenogramele
ºedinþelor Biroului Politic ºi ale Secretariatului CC al
PMR, publicate de Arhivele Naþionale ale României pentru anii 1948 ºi 1949.
Una din sursele cele mai importante se poate dovedi
oricare dintre filialele judeþene ale Arhivelor Statului
deoarece aici se pot regãsi documente inedite sau chiar
acte ºi documente ce au „dispãrut” de-a lungul timpului
din Arhivele Centrale. Mai mult, acestea vorbesc adesea
despre situaþii locale despre care documentele de la nivel
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central fie nu amintesc nimic, fie le includ în norme, statistici, ordine ºi dispoziþii generale. Se poate extrage aºadar
material documentar cu totul inedit ºi de un real folos prin
priceperea realitãþilor existente în teren ºi nu doar din ceea
ce s-a raportat la nivelurile superioare ale administraþiei.
În categoria izvoarelor poate fi inclusã asemenea ºi
colecþia multora dintre actele legislative, deoarece prin
aprofundarea studiului lor se pot identifica atît motivaþiile,
cît ºi urmãrile pe care aceste acte le-au avut asupra unor
grupuri mai mari sau mai mici de persoane, dar ºi asupra
societãþii româneºti în genere.
Parfumul specific epocii poate avea nuanþe suave prin
lectura unor publicaþii ale timpului respectiv, în special
referindu-ne aici la oficioasele PCR, binecunoscutele cotidiene „Scînteia” sau „România liberã”.
Dintre publicaþiile mai recente putem aminti revista
„Arhivele Totalitarismului”, editatã de INST, „Dosarele
istoriei”, „Magazin istoric”, „Historia”, „Rost”, „Memoria.
Revista gîndirii arestate”, „Analele Sighet” sau revistele
centrale sau locale ale BOR dar ºi ale altor culte religioase
recunoscute din România.
Literatura memorialisticã, deosebit de densã ºi bogatã
dupã 1989, se constituie într-o altã modalitate de culegere
de informaþii. Evident cã se impune o cenzurare laborioasã
ºi atentã a informaþiilor provenite de aici, pentru cã se face
simþitã adesea subiectivitatea ºi chiar patima împotriva
regimului comunist.
Exista de asemenea pe piaþa de carte din România un
bogat segment memorialistic al celor care, în timpul dictaturii comuniste, au ocupat funcþii diverse, mai importante
sau mai obscure, în aparatul administrativ al statului ori al
PCR.
La fel trebuiesc amintite ºi rãsfoite diferite materiale
publicate iniþial în afara României, traduse ºi editate ulterior ºi la noi. Acestea au fãcut critica regimului comunist
ori a unora dintre conducãtori.
Studiile realizate ºi publicate în þarã ºi strãinãtate de
istorici ºi cercetãtori precum Adrian Gabor4, Gheorghe
Oniºoru5, Dumitru ªandru6, Mihai Iacobescu7, Cristian
Troncotã8, Cristina Pãiuºan9, Octavian Roske10, Ioan
Chiper11, ori mai tinerii Adrian Petcu12, George Enache13,
Claudiu Târziu14 sau Sorin Clipa15 ne pot fi oricînd de un
real folos celor aflaþi mai la început de drum.
Evident cã sursele ºi izvoarele amintite pînã acum sunt
doar o micã parte din ceea ce poate constitui fundamentul
unui demers istoric ºi de cercetare a fenomenului totalitarismului comunist din România. Oricînd poate fi identificatã o sursã nouã sau insuficient valorificatã, o mãrturie
a ceea ce s-a petrecut. Un excurs sintetic poate aduce laolaltã mai multe aspecte ale interacþiunii dintre instituþiile
religioase ºi statul comunist. În fapt, la orice studiere a
fenomenului religios din epoca postbelicã se are în vedere
nu doar Biserica Ortodoxã Românã, deºi aceasta ocupã
evident cel mai mare spaþiu în cercetarile actuale, ci toate
instituþiile religioase, toate cultele ºi bisericile, recunoscute prin noile acte normative promulgate dupã 1949.
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racþiune sunt diverse. Probabil printre primele aspecte care
trebuiesc luate în considerare sunt cele ideologice doctrinare, deoarece stau la baza dezvoltãrii ulterioare.
Creºtinismul îºi promoveazã valorile experimentate pe
parcursul celor 2000 de ani. Învãþãtura de credinþã a
Bisericii, dezvoltatã prin asistenþa directã a Sfîntului Duh
ºi prin înþeleapta formulare a Sfinþilor Pãrinþi îºi are obîrºia
în actul Revelaþiei divine. De aceea nici nu se poate compara real cu doctrinele/ideologiile care pun la baza lor
ateismul ºi materialismul dialectic. Practic fiecare dintre
ele pleacã antagonic, pe direcþii total diferite. Creºtinismul
promoveazã creaþionismul datorat Fiinþei divine, în vreme
ce ateismul atacã de la început chiar conceptul de divinitate, neagã pînã ºi posibilitatea de a exista un Dumnezeu,
fie el personal, ca fiinþã, sau conceptual, ideatic, necorporal, spiritual.
Pentru aceasta este nevoie de un excurs ce pleacã de la
doctrine. Dupã aceea este nevoie sã se realizeze o
expunere privind evoluþia în timp a conceptelor.
Iluminismul ºi Renaºterea au adus cu ele o transformare
profundã a modului în care este privitã chiar relaþia omului cu divinitatea. Pe mãsurã ce antropocentrismul iluminist prinde rãdãcini, se observã cum preocupãrile gîndirii
omeneºti se depãrteazã de religiozitate ºi evolueazã cu paºi
repezi spre ateism. Comunismul este rodul unei transformãri a modului în care umanitatea renunþã la formele de
percepþie a tuturor realitãþilor înconjurãtorare prin prisma
valorilor religioase ºi le înlocuieºte cu tipare de gîndire în
care divinul ºi supranaturalul îºi pierd valoarea ºi semnificaþia, fiind înlocuite de raþionalism ºi mecanicism. Apare
aºadar o respingere a religiosului ºi face loc tot mai mult
ateismului. De aici rezidã ulterior lupta fiinþialã dintre cele
douã concepte. Rezultanta impune o prezentare succintã ºi
neapãrat necesarã a momentelor istorice cele mai importante ale ciocnirii celor douã direcþii.
Biserica a avut de-a lungul timpului un rol determinant
în dezvoltarea societãþii europene. Începînd din faza finalã
a antichitãþii, odatã ce creºtinismul prinde rãdãcini ºi se
dezvoltã, instituþia eclesialã devine parte importantã a
evoluþiei intelectuale, sociale ºi politice.
Împãratul Constantin cel Mare, adoptînd creºtinismul
ca religie, produce o transformare a întregului eºafodaj
care stã la baza societãþii, deschide drumul spre o influenþã
covîrºitoare a acestei religii în toate domeniile vieþii. De la
313 încoace Biserica devine o forþã, un vector social care
modeleazã conºtiinþe ºi personalitãþi. Desigur nu vom
coborî aprofundat pînã aici. Trebuie totuºi de observat ºi
de amintit pe etape.
Pentru aceasta ar fi de folos a se studia puþin direcþiile
cele mai importante în care religia creºtinã, deci Biserica,
o va avea în cristalizarea fenomenelor istorice. Restrîngînd
puþin aria, ne vom referi desigur la toate cele trei þinuturi
româneºti.
Evul Mediu european ajunge sã fie marcat profund de
influenþa pe care Biserica o are. Nu doar statele feudale
româneºti, ci întreaga Europã parcurge o perioadã în care,
mai mult sau mai puþin, avem de a face cu o conducere
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bicefalã. Biserica devine factor coagulant ce adunã manifestãri ale personalitãþilor culturale, artistice, dar ºi
politice. Laicul ºi profanul se întrepãtrund profund, fiinþial.
Pe teritoriul vechii Dacii ideile creºtine pãtrund pe filierã apostolicã fie prin activitatea Sfîntului Apostol
Andrei (în cazul Dobrogei de azi), fie prin misionari care
aduc cu dînºii noua religie. Urmele arheologice dovedesc
o pãtrudere foarte timpurie a conceptelor creºtine. Ele nu
rãmîn izolate, ci conduc la convertiri masive ale populaþiilor autohtone.
Întotdeauna este necesar a se þine cont de prezentarea
sinteticã, pe etape, a influenþei creºtinismului în societatea
româneascã, de la naºterea sa pînã în timpurile moderne ºi
contemporane.
În timpurile moderne pot fi folosite izvoarele pe care ni
le pune la dispoziþie istoriografia actualã. Sursele sunt dintre cele mai diverse: arhive mai vechi sau mai noi, colecþii
de documente, istorie oralã, culegeri legislative, lucrãri
anterioare vechi sau mai recente ce aprofundeazã unele
domenii de interes pentru lucrarea de faþã.
Arhivele se dovedesc întotdeauna neapãrat necesare,
deoarece ele conþin informaþii preþioase direct din epocile
pe care le avem în vedere ºi ascund de foarte multe ori adevãrate „comori”. De obicei un act de arhivã este privit în
mod diferit, funcþie de momentul în care este folosit. Mai
întîi el consemneazã o situaþie de fapt, la zi, o relitate imediatã. Apoi el cade oarecum în uitare un timp, se estompeazã ºi îºi pierde din actualitate ºi se diluezã între multe
alte informaþi care vin peste el. Redevine important cînd se
cerceteazã, repus în relaþie cu evenimente pe care le-a consemnat, de data aceasta corelat cu urmãrile reale pe care lea consemnat ºi capãtã intrinsec o valoare specialã. În plus,
aºa cum aminteam anterior, astãzi putem sã avem o privire
retrospectivã judicioasã asupra unor evenimente care au
influenþat destinul unor oameni, unor colectivitãþi ºi unor
instituþii.
Istoria oralã este un segment care scapã de multe ori
enunþurilor oficiale ºi consemneazã fapte strict resimþite de
protagoniºti implicaþi direct, cu sentimente, cu fapte cît se
poate de reale, tãlmãcite nu prin prisme oficiale, ci prin
oglinda simþãmintelor ºi faptelor întîmplate atunci, acolo,
într-un loc anume16.
Legislaþia vremurilor acelora, ºi nu numai, pusã în contextul faptelor istorice, întregeºte ºi nuanþeazã tabloul prin
tuºe pronunþate ºi conferã temeinicie afirmaþiilor din
izvoarele amintite anterior, fãcînd ca lucrurile ºi faptele sã
capete consistenþa necesarã ºi creând legãturile neapãrat
necesare cu adevãrul istoric. Actele de cancelarie ne
plaseazã palpabil în firul aparent pierdut al faptelor ºi ne
readuc pragmatic în rolul de cercetãtori autentici, în care nu
mai suntem doar observatori, ci beneficiari direcþi, pozitiv
sau negativ, ai faptelor consumate cu mai mult sau mai
puþin timp în urmã. Cancelariile ºi birourile sunt la momentul însemnãrii tributare concepþiei în uz la momentul redactãrii. Dupã o vreme se judecã mai degrabã prin consecinþe.
Însãºi volumele de studii ne refac fragmentar imaginile,
în etape succesive. Unele din izvoarele ºi lucrãrile azi la
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îndemînã s-au scris în faze temporal-istorice în care adevãrul istoric nu putea fi spus cu claritate. Totuºi ele ilustreazã modul de evoluþie mereu crescînd al limpezirii
ideilor.
Odatã ideologia comunistã abandonatã, multe se pot
spune fãrã frica de represalii, fãrã cenzura care opera prin
tãierea radicalã a tuturor pãrerilor contrarii trendului oficial.
Se ridicã precum o cortinã vãlul care ascunde fapte ºi idei.
Creºtinismul face parte din fiinþa naþionalã a poporului
român, cu rãdãcini ale cãror fire coboarã adînc în istorie
pînã în antichitate. Creºtinãtatea româneascã, împreunã cu
tot specificul sãu, nu poate fi deplin înþeleasã fãrã acea
neapãrat necesarã trecere în revistã a momentelor celor
mai importante din istoria poporului ºi a credinþei pe parcursul istoriei, pornind din Dacia preromanã ºi amintirea
rolului esenþial pe care pãtrunderea ºi rãspîndirea creºtinismului l-a avut în formarea poporului, limbii ºi naþiei
române. Evul mediu românesc este legat de dezvoltarea
instituþiilor eclesiastice. Domnul, ca basileu, este unsul lui
Dumnezeu, reprezentant al puterii seculare, dar investit cu
putere pe filierã religioasã. Mitropolitul ºi Domnul sunt
legitimaþi de aceeaºi sursã, prin intermediul divinitãþii, ei
reprezintã de fapt în mod palpabil autoritatea ce vine de la
Dumnezeu. De aceea Biserica, drept instituþie omeneascã,
participã de-a lungul timpului la toate evenimentele importante din istorie, face parte din societate nu doar formal, ci
real, cu o implicare profundã.
În epoca modernã toate marile realizãri, cristalizarea
conºtiinþei de neam ºi limbã, se face cu participaþia
reprezentanþilor Bisericii, iar acest fapt este urmãrit pas cu
pas, în miºcãrile de la 1789, 1821,1848, 1859, 1877-1878
ºi mai apoi, în cursul Regatului, pentru a conduce firesc
spre perioada 1945-1989.
Fenomenele petrecute în aceastã interacþiune sunt
nenumãrate, probabil imposibil de cuantificat material. Au
fost mii de situaþii particulare neconsemnate, pãreri, gînduri ce nu vor fi scoase la ivealã niciodatã. Important este
ca mãcar elementele cele mai importante sã fie cunoscute
de cît mai mulþi oameni ºi sã se recunoascã astfel lupta
purtatã cu mãiestrie ºi curaj de ierarhi, preoþi sau simpli
cetãþeni.
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