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Poate să se vindece, singur, 
un om de TBC, trăind în 
frig, foame, fără niciun 
fel de asistenţă medicală? 

Sau poate renunţa cineva la medi
camentul procurat cu greu, ştiind 
că nu renunţă la o pastilă, ci la 
însăşi viaţa lui pentru aşi salva 
aproapele? Poate un preot, în 
cea mai cruntă suferinţă, bătut şi 
terorizat să găsească putere pentru 
a le ridica moralul semenilor? Dar 
cum poţi găsi fericirea întro celulă 
de închisoare în care ai fost aruncat 
pe nedrept? Cum poţi iubi şi ierta în 
mijlocul iadului, în care un sistem 
aproape perfect face totul pentru a 
te distruge? Şi, în sfârşit, cum poţi 
supravieţui zeci de ani în condiţii 

în care logic, ar trebui să mori în 
câteva zile? Răspunsul dat de logică 
şi ştiinţă la toate aceste întrebări este 
unul singur: NU, NU SE POATE. 
Şi totuşi, a fost posibil. Pentru mii 
de preoţi, călugări, ţărani, in te
lectuali, a fost posibil. Cum? Ei, 
mărturisitorii şi martirii din tem
niţele comuniste au descoperit aco
lo, în „iadul” comunist, „raiul” din 
propriul suflet. Şi „armele” cu care 
orice teamă, slăbiciune, orice umbră 
de ură sunt pulverizate: IUBIREA şi 
CREDINŢA. 

În anul comemorativ al mărturi
sitorilor ortodocşi din temniţele co 
muniste vă invităm întro in cursiune 
în „Patericul demnităţii noastre 

naţionale”. Întro lume ciu dată pentru 
societatea de azi, dar care reprezintă 
de fapt, normalitatea şi adevărata 
scară de valori a acestui Neam. 

StatiStic 

În studiul „Biserica întemniţată. 
Ro mânia: 19441989”, apărut sub 
egida Institutului Naţional pentru 
Studierea Totalitarismului, sunt în
registrate 2544 de persoane: în tre care 
2398 de preoţi (1725 or to docşi, 226 
grecocatolici, 165 ro manocatolici, 
90 protestanţi şi neoprotestanţi şi 
36 de alte reli gii). Deşi neincluşi în 
corpul dicţionarului, sunt menţionaţi 
în studiul introductiv şi 31 de ierarhi 
scoşi din scaun, sechestraţi, exilaţi, 

unii morţi în împrejurări suspecte 
ca şi Irineu Mihălcescu sau Nicolae 
Popoviciu. 
Mulţi dintre preoţii şi călugării 
arestaţi şiau continuat misiunea în 
temniţe: au spovedit prin morse, 
au dezlegat de păcate, au botezat, 
au săvârşit Sfânta Liturghie, au 
dă ruit speranţă. Rolul lor a fost 
unul covârşitor pentru rezistenţa 
deţinuţilor politici. Mulţi lau găsit 
pe „Iisus în celulă”, astfel că, un caz 

aparte este cel al foştilor deţinuţi 
politici care sau călugărit sau preoţit 
după eliberare: Nicolae Steinhardt, 
Gheorghe Calciu, Constantin 
Voicescu etc. 
Aşa cum scrie Paul Caravia în studiul 
introductiv al Bisericii întemniţate: 
„Se vede că Biserica nu a fost numai 
contemplativă, ci şi luptătoare”. 

Ioan Ianolide spune că sute de 
clerici ortodocşi români au fost 
arestaţi şi deportaţi:  

„Numărul preoţilor a fost mare, 
printre ei fiind şi călugări. 
Preoţimea, inclusiv tineretul şi 
marea majoritate a oamenilor, au 
fost persecutaţi pentru credinţa 
ortodoxă şi nu pentru convingeri 
politice sau alte motive. Criteriul 
de condamnare a fost credinţa. 
Preoţii au fost condamnaţi pentru 
credinţa în Dumnezeu, pentru 
puterea cu care propovăduiau 
credinţa în popor, pentru că îşi 
îndeplineau misiunea de apostoli. 
L-au mărturisit pe Hristos şi de 
aceea au fost martirizaţi”.

Cu Iisus în celule 
– Martiri şi mărturisitori 
ortodocşi  
din temniţele  
comuniste

„Mulțimea mărturisitorilor 
și a martirilor credinței din 
timpul regimului comunist ne 
îndeamnă mereu să nu uităm 
cât de mare a fost suferința 
lor pentru a păstra credința 
vie și demnitatea poporului 
român creștin, în vreme de 
teroare și prigoană, când 
puterile diavolești ale iadului 
s-au arătat adesea în ura și 
violența celor care i-au torturat 
și chinuit pe cei aflați în 
închisorile comuniste. Lumina 
martirilor trebuie comemorată 
cu recunoștință și venerație, ea 
fiind totodată izvor de putere 
spirituală în viața și misiunea 
Bisericii astăzi”, 

Patriarhul Daniel în pastorala 
de Învierea Domnului

Fizic, logic, ştiinţific, omul nu poate rezista 
la foame, frig, teroare continuă şi dusă la 
extreme fără să moară, să înnebunească, 
sau să se transforme în opusul său. 
Şi totuşi, în temniţele comuniste s-a 
demonstrat că există legi care înving 
logica şi ştiinţa, că omul poate supravieţui 
şi se poate vindeca miraculos, fără niciun 
medicament, că poate ieşi după ani grei 
de temniţă, întreg la minte şi la suflet şi, 
mai mult, că poate găsi fericirea într-o 
hrubă insalubră. Cum? Prin credinţă şi 
iubire. 
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„Compromis”, „supraviețuire”, „re
zis tență”. Acestea sunt cele trei 
cuvinte prin care este descrisă cel mai 
des atitudinea Bisericii Ortodoxe 
faţă de regimul comunist. După 
atâtea decenii, jertfele au devenit 
legende sau pagini de pateric, 
paginile de rezistenţă şi glorie mai 
sunt ştiute doar de Dumnezeu, iar 
societatea de azi se limitează la clişee. 
Cel mai des întâlnit este „Patriarhul 
Roşu”, apelativ nedrept primit de 
Patriarhul Justinian Marina. 
Între cele două războaie mondiale, 
funcţia de patriarh fusese una ono
rifică, ocupantul ei neavând niciun 

drept real propriuzis, ci numai atri
buţii în plan simbolic. Miron Cristea, 
primul numit în scaunul patriarhal, 
ocupase chiar funcţii politice im
portante în stat, rolul său fiind şi în 
acest caz mai mult simbolic. Astfel, 
după moartea Regelui Ferdinand, în 
iulie 1927, Patriarhul a fost cooptat în 
regenţa ce trebuia să vegheze asupra 
Regelui Mihai I, în vârstă de şase ani. 
Zece ani mai târziu, patriarhul a fost 
şi întâiul premier al noului regim 
de autoritate monarhică instituit 
de Regele Carol al IIlea, funcţie ce 
avea să o deţină până la moartea sa, 
în 1939. 

Instituţia patriarhatului a fost in
trodusă prin noul statut al Bisericii 
Ortodoxe Române, adoptat la 
începutul anului 1949. Din acel 
moment, deţinătorul funcţiei de 
patriarh dobândea noi atribuţii, 
care nu încălcau autonomia episco
patului. De pildă, patriarhul avea 
dreptul de a controla modalitatea 
în care se aplică în eparhii hotărârile 
Sfântului Sinod. 

Cel dintâi ocupant al scaunului 
patriarhal care a beneficiat de pre
vederile noului statut a fost Justinian 
Marina. 

Patriarhul Justinian sa născut în 
1901 în comuna Cermegeşti din 
judeţul Vâlcea şi a absolvit Facultatea 
de Teologie din Bucureşti. A fost 
mai întâi preot în comuna natală, 
apoi director al Seminarului Sfântul 
Nicolae din RâmnicuVâlcea.
Doispre zece ani a slujit ca paroh 
la Biserica Sfântul Gheorghe din 
RâmnicuVâlcea, până în 1945. În 
această perioadă este localizat unul 
dintre cele mai cunoscute episoade 
din biografia sa. Evadat din lagărul 
de la TârguJiu în august 1944, 
Gheorghe GheorghiuDej a fost 
adăpostit în casa unui preot vâlcean 
 nimeni altul decât viitorul patriarh. 
La moartea soţiei, preotul avea să ia 
calea călugăriei. După 1945, a urcat 
în ierarhia bisericească, îndeplinind 
funcţiile de Arhiereu Vicar al 
Arhiepiscopiei Iaşilor, Arhiepiscop 
al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei 
şi Sucevei, locţiitor de Patriarh. 
Din punct de vedere politic, preotul 
Marina era apropiat de Partidul 
Naţional Ţărănesc, iar dintre lide
rii ţărănişti, de Ion Mihalache. Do
cumentele de arhivă disponibile în 
ultima vreme arată că acesta din urmă 
lar fi dorit înscăunat ca episcop de 
Argeş, dar Mihai Antonescu şia dat 
acordul numai pentru cârja epis
copală din Bălţi, propunere neac
ceptată de Mihalache. 
Bartolomeu Anania, arhiepiscop al 
Clujului, în amintirile sale despre 
Patriarhul Justinian, relatează o 
discuţie referitoare la punctul de 

vedere al şefului BOR faţă de puterea 
comunistă şi totodată referitor la 
misiunea sa: „Orice instituţie mare 
trebuie să aibă o strategie. Strategiile 
sunt de două feluri: pe termen 
scurt şi pe termen lung. Strategia 
pe termen scurt se bazează pe o 
presupunere, uneori credinţă, că în 
curând vin americanii şi ne scapă de 
comunişti. Voi, tinerii, aşa gândiţi. 
Voi sunteţi tineri, credeţi că vin 
americanii. Eu nu voi încerca să vă 
sugerez credinţa voastră. Credeţi ce 
vreţi, dar politica Bisericii o fac eu, 
iar eu sunt convins că americanii nu 
vin, sau cel puţin, nu vin curând. 
Această stăpânire comunistă este de 
durată, iar strategia bisericii trebuie 
să fie o strategie pe termen lung. 
Strategia pe termen scurt presupune 
confruntare cu un duşman inegal 
şi, pentru asta, nu este posibil acest 
lucru. Eu doresc ca pe durata acestei 
stăpâniri, preoţii mei să nu fie în 
puşcărie, ci în bisericile lor, ca preoţi, 
pe cât este posibil. De aceea, o 
strategie pe termen lung presupune 
găsirea unui modus vivendi, un dia
log cu noua putere şi realizarea a 
ceea ce se numeşte compromis în 
orice politică şi în orice diplomaţie”.
Justinian nu era un necunoscut la 
investirea sa cu cea mai înaltă funcţie 
în Biserica ortodoxă. Cârmuitor 
în vremuri tulburi, înalta faţă bise
ricească a avut dificila misiune de a 
conduce corabia bisericii în vremuri 
tulburi. Din documentele întocmite 
de fosta Securitate reiese că Justinian 

Marina, înscăunat ca Patriarh al Ro
mâniei în vara lui 1948, sa preo
cupat de soarta preoţilor aflaţi în 
temniţele comuniste. Fiind sesizat 
de familii, Patriarhul a adresat o te
le gramă Episcopiilor, în care cerea 
să se elaboreze tabele cu toţi preoţii 
închişi. 
„Domnul Ministru Stanciu Stoian 
îşi aminteşte că lucrarea ia fost 
adusă de la Patriarhie (listele primite 
din teritoriu  n.n.) cu o adresă, cu
prinzând rugămintea patriarhului 
de a se interveni la Ministerul de 
Interne pentru a se cerceta situaţia 
celor închişi”, grăieşte documentul. 
Mai departe, Ministerul Cultelor a 
dat curs solicitării Patriarhului, înain
tândo către Ministerul de Interne.
Lipsit de iluzii, cu o viziune clară 
asu pra situației, Patriarhul Justinian 
a adoptat o strategie abilă, cerând 
„încredere” între liderii politici și 
patriarh. 
Această „încredere” însemna pen
tru patriarh permisiunea de ași 
exercita autoritatea în Biserică în 
mod autonom, reducând influen
ța altor autorități ale statului. Pa
triar hul Justinian sa străduit să 
li mi teze amestecul ins pectorilor 
din Departamentul de Culte, a îm
piedicat crearea unor „sindicate” 
subversive în Biserică, a preluat sub 
controlul Bisericii învățământul teo
logic, a căutat să dea o bază econo
mică nouă Bisericii în contextul 
reformelor economice comuniste, 
sa preocupat de salariile preoților, 
a negociat cu autoritățile reparația 
și cons truc ția de noi Biserici. Toate 
aceste acțiuni care domină agenda 
lui Justinian erau de neconceput 
în alte state foste comuniste, de la 
purtarea veșmântului preoțesc în 
public până la salarizarea clerului. 
Ucenicul său, părintele Andrei Scri
ma, încheie un text care a fost citit 
la Radio Europa Liberă în anul 1977 
astfel: „Nu, Patriarhul Justinian nu a 
uitat nicidecum prețul înalt al slujirii 
lui. La împlinit cu simplitate și 
bună credință. Trăirea veșnică și vie a 
Duhului se reîntoarce în adâncurile 
sufletelor obștii cre dincioșilor  de 
unde venise și preotul de țară, din 
tată în fiu, Justinian Marina. Viață 
împlinită, viață mântuită”.

Istoria Bisericii Ortodoxe în timpul regimului 
comunist a fost marcată de personalitatea 
patriarhului Justinian. A avut una dintre 
cele mai lungi cârmuiri, rezistând în scaun 
aproape trei decenii. A fost lăudat şi criticat în 
egală măsură, fiind văzut atât drept „omul lui 
Gheorghiu-Dej”, cât şi salvatorul Ortodoxiei. 
Unii l-au numit pe nedrept „Patriarhul 
Roşu”. De fapt, Justinian Marina a fost omul 
providenţial care a salvat Biserica Ortodoxă 
Română de la un genocid similar celui din 
URSS. 

Patriarhul 
Justinian Marina, 

un ierarh providenţial 
care a salvat Biserica 

ortodoxă 



câte 
mănăstiri 

au fost 
desfiinţate?

Conform unor cifre parţiale 
din documentele fostei 
Securităţi, la 1 ianuarie 

1959 în România existau 
224 de mănăstiri ortodoxe, 

pentru ca în octombrie 
1959 (adică după 

aplicarea prevederilor 
regulamentului monahal) 
să fie inventariate 194 de 

mănăstiri. La 31 martie 
1960, mai funcţionau 

132 mănăstiri. În final, 
Securitatea estima că a 

reuşit desfiinţarea a 92 de 
mănăstiri.

Decretul 410 din 1959 
La 28 octombrie 1959, Prezidiul Marii Adunări Naţionale adopta Decretul 410, care aducea o serie 
de amendamente Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase. Aplicate 
retroactiv, măsurile cuprinse în Decretul 410 au avut efecte devastatoare asupra vieţii monahale 
din România, care cu greu au putut fi contracarate.
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Mănăstirile au intrat 
în atenţia Securităţii 
încă din 1948, mo
tivele fiind în prin

cipal două: pericolul care îl pu
teau reprezenta din punct de ve
dere politic (sprijinirea mişcării de 
rezistenţă anticomunistă, adăpos
tirea de persoane ostile regimului) şi 
cel spiritual, mănăstirile constituind 
adevărate centre de menţinere a 
credinţei autentice, fapt care nu 
putea fi acceptat de către un regim 
politic ateu. Din acest motiv, do
cumentele Securităţii vorbesc cu 
dispreţ de „armata neagră a călu
gărilor şi călugăriţelor” care trebuia 
combătută prin toate mijloacele.

Acţiunile împotriva mănăstirilor 
sau intensificat începând din anul 
1955 şi au cunoscut un vârf după 
revoluţia maghiară din 1956, când 
sa considerat că un număr foarte 
mare de „elemente ostile” sau re
fugiat în monahism. De asemenea, 
noua campanie ateistă declanşată 
de liderul sovietic Nichita Hruşciov 

odată cu Congresul al XXIlea al 
PCUS a avut o influenţă certă şi 
asupra deciziilor luate în domeniul 
religios de liderii comunişti de la 
Bucureşti.

Până la Decretul 410 au fost o 
serie de alte măsuri administrative 
aplicate „la sugestia” autorităţilor 
comuniste. La sfârşitul anului 1958, 
Departamentul Cultelor a elaborat 
un nou regulament al mănăstirilor 
în care, printre altele, se prevedea că 
se exclud de la intrarea în monahism 
următoarele categorii de persoane: 
persoane minore, persoane care nu 
au minimum şapte clase elementare, 
persoanele care au săvârşit abateri 
de la regulile monahale, cele care au 
suferit condamnări de drept comun, 
„elemente contrarevoluţionare”, pre
cum şi cei cunoscuţi cu „manifestări 
duşmănoase” la adresa regimului 
comunist. Cu ocazia şedinţei Sf. 
Sinod al BOR din 15 decembrie 
1958, Dumitru Dogaru, secretarul 
general al Departamentului cultelor, 
a comunicat prevederile noului 

regulament, cerând ca acestea să fie 
asumate şi puse în aplicare.
În faţa presiunilor autorităţilor, 
ierarhii sau declarat „în principiu 
de acord“ cu aceste măsuri. Însă, 
această atitudine a fost de fapt o 
amânare pentru a se căuta soluţii de 
rezolvare a problemei. Documentele 
Securităţii consemnează opoziţia a 
numeroşi ierarhi faţă de prevederile 
acestui plan. Din acest motiv, 
regulamentul a intrat în vigoare abia 
din 4 aprilie 1959, „tacit”.
Prevederile regulamentului aveau 
ca racter retroactiv. Prin urmare, toţi 
monahii şi monahiile care nu în
deplineau noile criterii ale Depar
tamentului urmau să fie scoşi din 
mănăstiri. 
În perioada decembrie 1958martie 
1959, Securitatea a organizat îm
preună cu reprezentanţii Departa
men tului Cultelor o amplă campanie 
de verificare a întregului personal 
monahal, stabilind pe cei care 
îndeplineau criteriile de excludere. 
Urmau să plece din mănăstiri peste 
3.000 de vieţuitori.

În urma întocmirii tabelelor, sa 
ajuns la concluzia că un număr mare 
de mănăstiri urmau a fi desfiinţate 
din „lipsă de vieţuitori”. De aceea, 
sau prevăzut măsuri precise ca 
localurile aşezămintelor desfiinţate 
să primească noi destinaţii. Acţiu
nea de scoatere de vieţuitori din 
mănăstiri era încredinţată oficial 
Departamentului Cultelor, care pu
tea să recurgă la sprijinul Securităţii, 
camuflată sub acoperirea organelor 
de Miliţie.

Reticenţa monahilor şi opoziţia 
unora dintre ierarhi a făcut ca până 
la 1 noiembrie 1959 „doar” 1.200 
de călugări să părăsească mănăstirile. 
Apreciinduse că numărul mănăs ti
rilor şi al călugărilor continuau să fie 
mare, la 28 octombrie 1959 a fost 
emis Decretul 410 al Prezidiului 
Marii Adunări Naţionale, care 
completa Decretul nr. 177/1948 
pentru regimul general al cultelor 
religioase, astfel: era introdus arti
colul 71 în care se preciza că pot 
fi admişi în monahism bărbaţi la 
vârsta de 55 ani şi femei la 50 de 
ani „dacă renunţă la salariu sau 
la pensia de la stat, dacă nu sunt 
căsătoriţi şi dacă nu au obligaţii pe 
baza Codului familiei”. Acest decret 
a fost o metodă ca statul comunist 
să nu se mai împiedice de o decizie 
a Sinodului, asumânduşi deschis 
paternitatea acţiunii de reprimare a 
monahismului românesc.

Atitudinea Patriarhului 
Justinian faţă de măsurile 
luate de regim
Un document al Securităţii 
din aprilie 1960 arată că 
principala opoziţie faţă de 
„reforma monahală” propusă 
de Guvern „a manifestat-o 
patriarhul BOR, Justinian 
Marina. Pe această poziţie 
el s-a afirmat încă în şedinţa 
sinodului, iar apoi a întreprins 
o serie de manevre şi acţiuni 
pentru compromiterea 
hotărârii luate, astfel: faţă de 
alţi conducători ai Bisericii 
şi călugări cu care a venit în 
contact, Justinian Marina şi-a 
manifestat deschis intenţia 
de a nu recunoaşte hotărârea 
Sinodului, explicând-o ca 
fiind o măsură a statului, ci 
nu a Bisericii şi contravenind 
regulilor canonice; pe unii 
călugări care urmau să 
plece din monahism i-a 
îndemnat să facă cereri să 
rămână pe mai departe în 
mănăstiri, cereri pe care 
le-a aprobat personal; sub 
pretextul înfiinţării unor 

ateliere bisericeşti a căutat 
să concentreze un grup de 
călugăriţe care urmau să iasă 
din monahism, la Mănăstirea 
Dealul, care la acea dată nu 
mai era locuită de călugări; 
folosindu-se de faptul că 
unele călugăriţe dintre cele 
care urmau să fie scoase din 
monahism erau proprietarele 
unora din încăperile 
mănăstirile respective, 
Justinian Marina le-a indicat 
să rămână pe mai departe în 
locuinţele lor”. 

De asemenea, patriarhul 
s-a folosit de statutul de 
monument istoric al unor 
mănăstiri, menţinând 
în acestea vieţuitori sub 
pretextul îngrijirii şi punerii 
în valoare a obiectivelor 
istorice.
Drept urmare, se consemna 
în document, un număr 
însemnat de călugări care 
părăsiseră viaţa monahală 
au revenit în mănăstiri, 
necesitând în multe cazuri 
intervenţia organelor MAI.

câţi monahi au treBuit  
să părăsească mănăstirile?
Tot din date parţiale, aflăm că la 1 ianuarie 1959 erau 6.014 monahi 
şi monahii. Securitatea estima că, după toate măsurile aplicate, 
urmau să rămână în mănăstiri cel mult 1.400 de vieţuitori. Potrivit 
documentelor cercetate, numărul monahilor scoşi din mănăstiri 
este de aproximativ 4.750.

4750

92
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Începute după cutremur, demo
lările comuniste au provocat un 
dezastru mai mare decât cel pro
vocat de natură. Nicolae Ceau

şescu a ordonat distrugerea a 20 de lăcaşe 
de cult, cele mai multe din categoria 
monumentelor istorice. Iar pentru 
ca nimeni să nu se opună, Comisia 
Monumentelor Istorice este dizolvată. 
Prima pe lista roşie a partidului co
munist a fost Biserica Enei. Ctitorită 
în 1611, lăcaşul a marcat începutul 
unei epoci de construcţie, definită 
mai târziu ca „stilul brâncovenesc”. 
Mai târziu, în 1984, demolările au 
continuat. Bisericamonument istoric 
Albă Postăvari, atestată documentar 
în 1595, era al doilea lăcaş de cult ca 
vechime din Bucureşti. Legenda spune 
că, în drum spre călău, Mihai Viteazul 
sa oprit aici pentru a se ruga. Atât 
de ascultată ia fost rugăciunea, încât 
călăul, şocat, nu a mai putut să execute 
sentinţa şi, astfel, Mihai Vodă a scăpat. 
În martie 1984, era pusă la pământ 
sub ochii enoriaşilor. Anul 1986 a 
marcat un alt moment tragic în vieţile 
bucureştenilor. Două lăcaşuri istorice 
aveau să fie dărâmate.

Una dintre cele mai cunoscute biserici 
din Bucureşti, Biserica Sfânta Vineri, 
adăpostea icoana Sfintei Cuvioase 
Parascheva, icoana pictată la Viena, 
în 1748. Martorii oculari ai demolării 
au povestit despre o ploaie cu bucăţi 
de gheaţă pornită din senin chiar în 
mijlocul operaţiunii.
În aceeaşi epocă se intensifica şi supra
vegherea Seminariilor şi Institutelor 
teologice ortodoxe, căci aparenta ar mo
nie dintre BOR şi statul comunist părea 
să fie iremediabil ameninţată de preotul
profesor Gheorghe CalciuDu mitreasa. 
Părintele Gheorghe Calciu,
profesor la Seminarul Teologic din 
Bucureşti a afirmat răspicat că oamenii 
Bisericii nu trebuie să mai fie obligaţi 
să facă propagandă politică de la altar, 
iar protestele sale împotriva demolării 
bisericii Enei şi predicile de la biserica 
RaduVodă, rostite în 1978 în faţa 
elevilor şi studenţilor (în cea mai mare 
parte teologi), iau atras îndepărtarea 
de la catedra Seminarului Teologic, 
caterisirea şi condamnarea în 1979 la 
10 ani de închisoare. Securitatea ia 
pus sub urmărire pe elevii şi studenţii 
teologi solidari cu cauza preotului 

Gheorghe Calciu  Dumitreasa, iar 
do cumentele fostei poliţii politice 
vădesc faptul că potenţiala influenţă 
„nefastă” în rândul teologilor şi cleri
cilor ortodocşi devenise o adevărată 
obsesie pentru organele represive la 
sfârşitul deceniului opt şi la începutul 
anilor 1980. Pentru a preveni
actele similare de nesupunere faţă de 
puterea politică şi ierarhia obedientă, 
Securitatea şia intensificat munca de 
racolare a informatorilor în Institutele 
şi Seminariile teologice. 

istorie ştearsă  
cu buldozerul
Niciun stat, niciodată în istoria lui, nu a trăit pierderi precum 
cele provocate de vestitul plan ceauşist de sistematizare, care a 
dus la dispariţia a peste 40.000 de construcţii-locuinţe, edificii 
administrative, monumente de artă şi cultură, mănăstiri şi biserici.

n Enei, 1977
n Albă Postăvari, 1984
n Mănăstirea Cotroceni, 1984
n Izvorul Tămăduirii, 1984
n Gherghiceanu, 1984
n Spirea Veche, 1984
n Sf. Nicolae Sârbi, 1985
n Sf. Nicolae, 1986
n Sf. Nicolae Jitniţa, 1986
n Măn. Pantelimon, 1986

Cinci lăcaşuri de cult au căzut 
pradă sistematizării, atunci când 
Nicolae Ceauşescu a decis să 
construiască colosala clădire 
Casa Poporului. Catedrala 
Mântuirii Neamului, care se 
ridică chiar pe dealul din spatele 
Parlamentului, va avea cinci 
altare. Catedrala reprezintă o 
preluare a ştafetei de la vechile 
lăcaşuri care au fost demolate 
în zonă. Cele cinci altare care 
vor fi construite sunt simbolul 
renaşterii vechilor biserici.

n Doamna Oltea, 1986
n Olteni, 1987
n Sf. Vineri, 1987
n Mănăstirea Văcăreşti, 1987
n Sf. Spiridon Vechi, 1987
n Bradu Staicu, 1987
n Sf. Treime, 1987
n Sf. Mina, 1985
n Izvorul Tămăduirii, 1982
n Buna Vestire, 1981

lista neagră a demolărilor 

părintele 
gheorghe 

calciu, curajul 
mărturisirii 

Sa născut la 23 noiembrie 1925, la 
Mahmudia, în Deltă, întro familie cu 
unsprezece copii. Mama sa, o femeie 
simplă, dar foarte credincioasă ia 
inoculat de mic credinţa în Dumnezeu.
A fost   arestat   la 22 mai 1948 şi con
damnat la 8 ani temniţă grea, pentru 
„crima de organizare şi participare la 
organizaţiuni de tip fascist, politice şi 
paramilitare”.
În 1949, a fost mutat la penitenciarul 
din Piteşti, intrând în mecanismul 
reeducării prin tortură.
Gheorghe Calciu a fost torturat în 
mai multe rânduri de către Eugen 
Ţurcanu şi echipa sa, printre altele 

pentru că îşi propusese să se sinucidă 
pentru a scăpa de „iadul” reeducării. 
În urma unei bătăi crâncene aplicate 
de torţionari, el, care era deosebit 
de inteligent şi avea o memorie 
fenomenală, după mărturiile celor 
care lau cunoscut, şia pierdut parţial 
memoria, a uitat să citească şi nu 
îşi mai aducea aminte nici măcar 
rugăciunea „Tatăl nostru”. În cele din 
urmă, a fost selecţionat de Ţurcanu în 
echipa celor care trebuiau să extindă 
reeducarea în alte penitenciare, şi în 
1951 a fost transferat la Gherla.
 
Gheorghe Calciu a fost implicat în al 
doilea proces al reeducării, al lotului 
„Vică Negulescu”, a cărui sentinţă sa 
dat în 1957, în timpul căruia, cu un 
curaj deosebit, a acuzat autorităţile 
comuniste că au organizat experimentul 
reeducării. La 25 iunie 1957 a fost 
condamnat la 15 ani de muncă silnică şi 
a fost mutat în Casimca Jilavei. 
După Jilava a fost transferat la Aiud, 
unde a refuzat să participe la începutul 
noului tip de reeducare, nonviolentă, 
care sa practicat aici. A fost eliberat 
la 15 mai 1963 şi i sa fixat domiciliu 
obligatoriu la Viişoara, în Bărăgan. A 
fost graţiat în august 1964 şi, pentru 
că nu a putut să îşi continue studiile 
de Medicină, a urmat Facultatea de 
Filologie Franceză, devenind profesor 
de liceu.
După eliberare sa căsătorit cu 
Adriana Dumitreasa – adoptând şi 
numele acesteia de familie – care ia 
dăruit un băiat, Andrei.
În închisoare făcuse jurământul că îşi 
va închina viaţa lui Dumnezeu, că se 
va face preot dacă va scăpa cu viaţă, 
însă după eliberare nu a fost lăsat 
să se înscrie la Teologie, pentru că 
fusese deţinut. A reuşit, însă, în cele 
din urmă, cu ajutorul patriarhului 

Justinian, să urmeze şi să termine în 
1972 Facultatea de Teologie, apoi a 
devenit profesor de limba franceză 
şi de Exegeza Noului Testament la 
Seminarul Teologic din Bucureşti. A 
fost hirotonit în 1973.
La 8 martie 1978 el a ţinut prima din 
cele şapte predici adresate tinerilor în 
postul Paştelui, la biserica Radu Vodă, 
paraclisul Seminarului Teologic, prin 
care milita pentru libertatea credinţei, 
combătea ateismul şi materialismul, 
atât ca ideologie de stat cât şi ca 
atitudine individuală, şi protesta 
împotriva demolării de biserici. 
El a fost reţinut la 10 martie 1979, 
alături de Ionel Cană şi Gheorghe 
Braşoveanu şi acuzat iniţial de „trădare 
prin transmitere de secrete”, acuzaţie 
comutată ulterior în „complot”, pentru 
care a primit 10 ani de închi soare. 
A fost încarcerat timp de trei luni în 
spitalul de psihiatrie de la Jilava, apoi 
transferat la Aiud, de unde fusese 
eliberat în 1963.
În urma protestelor internaţionale, 
Gheor  ghe Calciu   Dumitreasa a fost 
eliberat la 21 august 1984. După eli
be rarea din închisoare, pr. Calciu  
Du mitreasa, alături de familia sa au 
fost urmăriţi în mod continuu. Din 
cauza acestor presiuni, precum şi a 
imposibilităţii de a mai sluji ca preot 
după caterisire, în 1985 Gheorghe 
Calciu Dumitreasa a fost obligat 
să plece în exil, alături de familie, 
stabilinduse în Statele Unite ale 
Americii unde, începând cu 1988, a 
slujit ca preot la parohia românească 
din Washington (Sfânta Cruce – 
n.n.) . După revoluţia din decembrie 
1989, a revenit de nenumărate ori în 
România. A trecut la cele veşnice la 21 
noiembrie 2006 şi a fost înmormântat 
la Mănăstirea PetruVodă din Moldova. 
(sursa: Mărturisitorii)



apărătorii ortodoxiei în timpul comunismului

10 EROII REZISTENŢEI ANTICOMUNISTE iulie 2017

apărătorii ortodoxiei în timpul comunismului

11EROII REZISTENŢEI ANTICOMUNISTEiulie 2017

Iubirea şi credinţa mărturi
sitorilor ortodoxiei din temniţele 
comuniste au avut puterea de 
a transforma realitatea urâtă şi 

de a o transcende. Acolo, în cumplită 
teroare, în apropierea permanentă 
a morţii, preoţii şi călugării şiau 
continuat misiunea întrun mod 
demn de Pateric.  
Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu, 
cel care la botezat pe Nicolae Stein
hardt relatează experienţa închisorii şi 
a anchetelor, de care nu a fost scutit 
nici în timpul regimului Ceauşescu, 
cu convingerea că acesta era răspunsul 
pe care un slujitor al lui Dumnezeu 
trebuia săl dea în acele vremuri 
ateiste în care credinţa era abjurată 
şi numele lui Dumnezeu – hulit. A 
simţit tot timpul că nimic nu a fost 
întâmplător şi indiferent că a fost în 
temniţă sau în lagărele de muncă, el 
şia împlinit misiunea preoţească. 
A spovedit, a împărtăşit, de câte ori 
sa putut a slujit Sfânta Liturghie. 
Aflat la izolare, a compus rugăciuni 
de căinţă şi mărturisire pentru tot 
neamul românesc, căci suferinţa care 
nea fost provocată de comunism, este 
în mare parte, rezultatul păcatelor de 
care neamul nostru se face vinovat 
înaintea lui Dumnezeu. (interviu, 
Arhim. Mina Dobzeu, 22.08.2008, 
Huşi, jud. Vaslui, arhiva personală a 
autorului).

Părintele Dimitrie Bejan, preotul 
militar trecut prin lagărele siberiene 
şi apoi prin penitenciarele României 
comuniste a experimentat nu nu
mai puterea de rezistenţă pe care 
rugăciunea o dă celui întemniţat, dar a 
trăit fericirea unei rugăciuni făcute în 
suferinţă, când ciomegele gardienilor 
curgeau pe trupul istovit fără însă ca 
acesta să le simtă.
Salvat de rugăciune şi de dangătul clo
potelor ce a pătruns prin pereţii ce
lulei în care era zidit de viu, Ni colae 
Cojocaru, un ofiţer român ce cu noscuse 
rigorile Vorkutei si be riene, de data 
aceasta aflat în închi soarea Gherla, 
simte că reînvie şi capătă puterea de 
a rezista alungând din cuget gândul 
ade menitor al sinuciderii la care îl 
invi tau zilnic torţionarii. „Doamne, 
Dumnezeul meu, de acum încolo sunt 
în stare să rezist până la marginile 
lumii.” (Nicolae Cojocaru, Filmul unei 
existenţe, („în regie proprie”), Editura 
Gheorghe Andreica, Bucureşti, 2003, 
p. 358).  

Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bar
to lomeu Valeriu Anania, aflat la 
Securitatea Uranus, experimentează şi 
el acest act sublim al rugăciunii pentru 
vrăjmaşi, după ce fusese torturat 
atât de îngrozitor de Brânzaru încât 
leşinase: „Mam ridicat în mâini, 
mam întins pe pat, am închis ochii, 

apoi am început să mă rog pentru 
cei ce mă torturaseră şi mă întrebam 
dacă mă rog cu sinceritate sau numai 
pentru ami amăgi o conştiinţă cemi 
poruncea să fac aşa şi am fost fericit 
să văd în adâncul meu căi iertasem 
pe călăi şi că mă rugam sincer. Am 
adormit gândindumă că Brânzaru va 
fi ajuns acasă, bucuros de ispravă, îşi 
mângâia nevasta sau poate îşi săruta 
pe frunte băieţelul sau fetiţa prin 
somn…” (Valeriu Anania, Memorii, 
Editura Polirom, Iaşi, 2008, pp. 271 
– 272).

Rugăciunea pentru sine, pentru cei
lalţi de aproape sau de departe, pen
tru vrăjmaşi, pentru neam, pen tru 
întreaga lume a fost suportul rezis
tenţei celor încarceraţi, indiferent de 
loc sau timp. Acolo sau estompat 
diferenţele confesionale, sociale, 
politice şi suferinţa a unit oamenii, 
deşi sistemul îşi dorea cu asiduitate 
săi dezbine: „Ionescu era adventist 
reformist, Iliescu şi Gachi erau or
todocşi iar eu eram catolic. Ne rugam 
toţi împreună, fără a face polemică. 
Suferinţa ne făcea egali. Duşmanul 
comun era ateismul.” (Ioan Ploscaru, 
Lanţuri şi teroare, Ediţia aIIa, 
Revăzută şi adăugită, Editura Signata, 
Timişoara, sine anno, p.272).
Condiţiile din închisorile comuniste 
impuneau un regim alimentar la 

limita subzistenţei astfel că marea 
majoritate a deţinuţilor erau înfo
metaţi, caşectici, distrofici. A vorbi, 
întro astfel de situaţie, de practicarea 
postului benevol, ca hotărâre proprie, 
izvorâtă din dorinţa de perfecţiune 
spirituală pare a fi utopică. Şi totuşi, 
în penitenciarele comuniste sa 
postit: „Preotul Toma Marcu, din 
Buftea, deşi grav bolnav de TBC şi 
foarte slăbit, făcea post negru de două 
ori pe săptămână şi oferea mâncarea 
altor deţinuţi slăbiţi. Şi Dumnezeu la 
scos din închisoare.” (Remus Radina, 
Testamentul din morgă, Editura 
Tinerama, sine loco, sine anno, p. 56).
Dacă postul de bucate, pentru mulţi 
era totuşi imposibil, postul min ţii 
devenea un excelent prilej de apro
fundare spirituală. De comun acord, 
deţinuţii poartă discuţii exclusiv 
referitoare la probleme teologice, evită 
certurile şi înmulţesc rugăciunile. 
La mulţi dintre mărturisitori apare 
menţionată Săptămâna Patimilor 
sau vinerea patimilor ca perioade de 
post respectate, deşi administraţia 
penitenciarelor tocmai atunci, inten
ţionat, îmbunătăţea hrana, de altfel 
foarte mizeră, cu câte o bucată de carne.

Una dintre probele grele prin care 
ce tăţeanul gulagului românesc tre
buia să treacă era relaţia cu aproa
pele. Îndemnând la lupta pentru 
supravieţuire şi la delaţiune, regimul 

spera în închistarea deţinuţilor într
un egoism feroce care să provoace ură 
şi respingere faţă de celălalt. Soluţia 
nu putea veni din altă parte decât din 
morala creştină şi astfel: „În celulă, din 
ce în ce mai mult, fiecare va simţi că 
suferinţa nu e numai a lui şi că devine 
un simbol.” (Petre Baicu, Povestiri din 
închisori şi lagăre, Biblioteca Revistei 
Familia, Oradea 1995, p. 34). De la 
simpla suportare a celor din celulă, de 
la simplele gesturi de amabilitate sau 
ajutor firesc şi până la cele de altruism 
şi sacrificiu de sine, experienţele 
carcerale surprind toate formele de 
ajutor şi dragoste pentru aproapele, 
condiţie sine qua non a calităţii de 
creştin. Episodul zguduitor desfăşurat 
la Casimca Jilavei rămâne emblematic 
pentru ceea ce a însemnat ajutor şi 
milă creştină în temniţele comuniste.
Protagoniştii episodului sunt Cos
tache Oprişan, măcinat de un TBC 
necruţător, Gheorghe Calciu, student 
medicinist, trecut prin Piteşti şi 
Gherla, Iosiv V. Iosiv şi el un fost 
piteştean şi Marcel Petrişor (Mircea 
Petre), viitorul scriitor şi memorialist. 
Condamnaţi la moarte lentă întro 
celulă subpământeană, îşi găsiseră 
echilibrul tocmai în cel mai bolnav, 
el le vorbea, atunci când putea, despre 
iubire, despre rugăciune şi iertare. 
Observândui starea gravă, Calciu îşi 
rupe cu dinţii venele de la încheietura 
mâinii şi scurge sângele în gamelă, 

Sfintele Paști în catacombele minei 
Baia Sprie, anul 1954 - mărturisirea 
părintelui Justin Pârvu 
În 1954, noi am sărbătorit învierea 
lui Hristos la 800 metri sub pământ, 
într-o mină de plumb. Personal, am 
fost unul din cei care făceau curse 
cu acele vagoane joase pe care le 
foloseau în mină să care minereu; 
aşa că slujba mea era în principal 
să merg mult. Mulţi dintre noi 
munceam împreună.
Cum puteam să sărbătorim Paştele? 
Din freze am făcut clopote. Am luat 

toate bucăţile metalice de la frezele 
pentru rocă şi le-am pus pe o sfoară. 
Lovite toate cu o tijă metalică de la 
un capăt la celălalt al sforii făceau 
un zgomot minunat. Acela a fost 
momentul când anunţam începerea 
slujbei.
Atunci am intrat în ascensor şi am 
coborât în locul unde se aranjase 
un altar şi cruci din bârne. A fost 
momentul vieţii noastre când am 
simţit o adâncă, religioasă tăiere a 
respiraţiei. Noi, preoţii am cântat tot 
ceea ce ştiam tare, profund, cu tot 

apoi îl lasă să se decanteze încercând 
săi dea lui Oprişan limfa să o bea, dar 
în ciuda efortului, Oprişan moare. 
Gestul, deşi pare zadarnic, are în 
contextul dat o valoare recuperatorie, 
prin el Calciu, chiar dacă nu la salvat 
pe Oprişan, sa salvat pe sine, pe el 
cel care în „moara dracilor” (cum o 
numeşte un memorialist) de la Piteşti 
făcuse toate câte i se ceruseră.
 
Pe lângă rugăciune şi faptele milei 
creştine, închisoarea comunistă a 
fost şi spaţiul unde Biserica lui Iisus 
Hristos Sa manifestat în plinătatea 
sa harică. Sfinte Liturghii, Sfânta 
Împărtăşanie, Sfânta Spovedanie şi 
în câteva cazuri taina Sfântului Botez 
au avut loc în acest spaţiu pe care 
diavolul lar fi vrut unul al tenebrelor 
şi lipsei de speranţă. Mărturisirile 
Părintelui Arhimandrit Ioan Iovan 
sunt punctate mai frecvent de slujirea 
sfintei Liturghii decât de anchetele 
sau pedepsele la care este supus. „Nu 
a lipsit o zi fără să oficiez Sfânta 
Liturghie. Cu ajutorul plantoanelor 
(deţinuţi de drept comun), primeam 
o sticluţă de culoare închisă, pe care 
scria ‹‹vin tonic››, dar în realitate 
conţinea vin adus clandestin de 
aceştia. Antimisul îl aveam cusut pe 
spatele maieului. Potirul era o cutie de 
medicamente, din ebonită, sfinţită.” 
(Monahia Cristina, Părintele Ioan 
Iovan de la Mănăstirea Recea de 
Mureş, Editura Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2002, p. 42). 

În celule insalubre, în foame, frică şi teroare, credinţa şi 
iubirea au reuşit să creeze o lume aproape perfectă din 
punct de vedere spiritual, o lume a jertfelniciei ca în primele 
veacuri creştine, a iubirii şi fericirii despre care vorbea Nicolae 
Steinhardt în „Jurnalul fericirii”. Celulele s-au transformat în 
chilii, sflederele de mină în clopote, felinarele în lumânări, iar 
întunericul în lumină. 

riscul. Eram cumva în afara noastră, 
nimeni nu se temea de pericol – era 
atunci sau niciodată; cu toţii eram 
într-un gând.
Când am intrat în ascensor, am intrat 
cântând „Hristos a înviat!”. Apoi 
am auzit pe cei care coborau de la 
suprafaţă în mină în locul nostru, am 
putut auzi cântecul lor în adâncime, 
în mină. Cântecul a început jos, sub 
pământ, a continuat în ascensor 
şi la suprafaţă. Am intrat la duşuri 
cântând. După spălare ni se dădea 
ceai, dar atunci autorităţile ne-au 
încuiat în dormitoare două zile. 
După cele 2 zile, ne-au adunat pe toţi 
în faţa comandantului lagărului.

(Pr. Justin Pârvu – „Părintele Justin 
Pârvu şi bogăţia unei vieţi dăruită 

lui Hristos” – vol. I).

Preoţi în haine vărgate,
propovăduind iubirea  

în iadul comunist 
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„Maica Domnului, 
nu mai pot suporta 
durerile şi presiunile 
care mi se fac aici” 

Să vă spun o mica istorioară de la 
închisoare. Cineva a fost închis şi a 
stat 20 de ani în închisoare, un tânăr 
îmbătrânit în suferinţe. Întro anchetă 
extraordinar de grea, i sa terminat 
răbdarea şi şia pus în gând să găsească 
un mijloc ca săşi curme viaţa. Şia 
adus aminte însă, că în tinereţe, când 
era liber, bunica îi spunea: „Când 
ai un necaz mare, să te rogi Maicii 
Domnului!”.
Şia adus aminte de acest lucru, şi 
spunea el:
„Către Mântuitorul naveam curajul 
să mă rog  pentru ca a avut şi el greşelile 
lui  dar către Maica Domnului, care a 
fost şi ea pământeană ca şi noi, mam 
rugat!”. Scurt.
O rugăciune la disperare: „Maica 
Domnului, nu mai pot suporta 
durerile şi presiunile care mi se fac 
aici! Ajutămă!”. Se ruga în celulă. Şi 
peste câteva clipe vede intrând prin 
uşa înaltă a celulei o făptură în alb cu 
un Prunc în braţe: „Mai chemat! Am 
să te ajut. Fii în pace!”. Şi a plecat mai 
departe. Nu lau mai chemat după 
aceea la anchetă. Lau mutat întrun 
alt loc, la Polul Nord undeva, şi toată 
viaţa lui de după aceea  că a trăit 
încă mulţi ani în închisoare  a avut 
o viaţă foarte liniştită în sufletul lui, 
deşi suferinţele din afară erau destul 
de grele din când în când. Maica 
Domnului la ajutat în momentul 
următor după rugăciunea sa.

Această întâmplare o ştiu de la cel 
care a păţito. El mia spuso. Şi în 
închisoare nu se minte! În închisoare 
spune fiecare ce are curat în inima lui. 
Mia spus bietul om ce a păţit şi cum i 
sa rezolvat problema lui.
 
Aşa face Maica Domnului cea „grabnic 
ajutătoare”! Însă rugăciunea să fie 
făcută cu tot dorul, cu toată fiinţa, 

cu toată puterea, cu toată încrederea, 
chiar când suntem la disperare. Şi 
rugăciunea se împlineşte în momentul 
următor. Nu trebuie timp şi rugăciuni 
prea lungi, uneori. Câteodată, însă, 
avem nevoie de rugăciuni lungi, ca 
să ne potolim noi, să ne adunăm noi, 
să ne concentrăm către Dumnezeu. 
Alteori, în momente ca acestea foarte 
grele, pe loc îţi răspunde.

(Pr. Sofian Boghiu - Părintele Sofian, 
ediția a II-a, revăzută și adăugită 

de Constanța Costea și Ioana 
Iancovescu, Editura Bizantină, 

București, 2012, p. 119).

„Aceşti bandiţi sunt 
într-adevăr ticăloşi. 
Chiar şi Dumnezeu 
este cu ei” 

Doresc să povestesc ceea ce sa făcut 
în 30 ianuarie 1962, ziua „Sfinţilor 
Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan”. 
O dimineaţă ceţoasă şi rece  o ceaţă 
şi o umiditate care pă trundea în tot 
corpul. Eram îm brăcaţi în uniformă 
vărgată, specifică deţinuţilor. Numai 
o haină, o cămaşă ruptă pe care o 
purtam, fie că era o căldură de 40° C, 
fie era frig de  30° C. Noi stăteam 

în bacuri în Delta Dunării, la frontiera 
rusă. Pentru obţinerea căldurii, aveam 
un butoi de metal de 200 litri.
Noi foloseam stuful tăiat ca lemn 
de foc. Era în mijlocul iernii, ger 
cumplit. Ne întorceam complet uzi 
până la piele. Ei ne dădeau nişte şosete 
de cauciuc care treceau de genunchi, 
dar după 23 zile aceste şosete erau 
despicate pentru că noi le purtam în 
timpul tăierii stufului, şi le puteam 
tăia. Apa pătrundea înăuntru şi 
noi eram trimişi în colonie. Ziua 
următoare trebuia să te îmbraci 
în aceleaşi zdrenţe umede şi să te 
duci la aceeaşi muncă. Autorităţile 
erau foarte periculoase în acea 
dimineaţă deosebită, când noi am 
ieşit în coloană către locul de muncă, 
niciodată nu iam văzut călare, dar 
în acel moment toţi gardienii erau 
înarmaţi cu pistoale şi pe cai. Nu ni 
se dădea voie să mergem şi să vorbim 
în timpul mersului de la lagăr, de la 
bac, până la locul de muncă. Nu ni 
se dădea voie să spunem un cuvânt, 
o şoaptă, pentru care am fi fost sever 
pedepsiţi, 6 zile de izolare, o dată pe zi 
o mică bucăţică de pâine cu un pahar 
de apă caldă cu sare. Aceasta era timp 
de 6 zile, hrana sa. Dacă izolarea se 
repeta mai mult de 23 ori, sfârşitul 
tău nu mai era departe. Dar, spre 
surprinderea noastră, cu mai puţin 

de 200 de metri înainte de a ajunge 
unde tăiam de obicei stuf pentru 
Germania, ei neau orientat întro 
altă direcţie. „Hei, ce se întâmplă, 
unde ne duceţi?”. „Probabil întrun 
alt loc unde creşte stuf ”, şopteam între 
noi. Ei neau oprit pe partea braţului 
Chilia. Acolo sunt aproximativ 84 
de râuri mici care se varsă în Deltă. 
Acolo se forma un lac de aproximativ 
45 hectare, şi în centrul acestui lac 
creştea un mănunchi de stuf, un 
mănunchi frumos, dens şi numeros. 
Şi, dragii mei, cum am ajuns acolo, 
fiecăruia dintre noi i sa ordonat să 
intre în lac şi să aducă 2 mănunchiuri 
de stuf. Un mănunchi avea cam 4550 
cm grosime. Noi trebuia să le adunăm 
acolo, să le legăm bine în trei locuri şi 
să le aducem pe bac. Îmi amintesc că 
am întrebat: „Domnule, cum putem 
să intrăm direct în apă, nu suntem 
capabili să tăiem stuful acolo”. Noi de 
obicei mergeam pe gheaţă şi le tăiam 
– acesta era modul în care muncisem 
până atunci. „Dacă vreunul dintre voi 
stă la discuţii şi nu intraţi toţi în apă, 
vă împuşcăm pe loc”. Noi am văzut 
că erau agitaţi, nervoşi, şi că aveau o 
intenţie diabolică. Încet, cu enormă 
cantitate de curaj, unul câte unul am 
început să intrăm în apă. „Haideţi să 
mergem”. Acum pentru noi toţi era 
acelaşi lucru. Întâi am intrat până la 

„Vă invidiez, 
părinte!” 

Pr. I.: A venit odată gardianul 
cu un preot din Moldova, care 
era închis și el. A spus: „Fă ceva 
părinte, că nu i se mai oprește 
hemoragia”. „De ce?”. „Pentru că 
am semnat, la vizetă, sentința de 
divorț”, a spus preotul.

R.O.: Soția lui a divorțat?
Pr. I.: Da, iar el trebuia să semneze. 
Și îmi spune: „Părinte, dar se 
poate să facă lucrul acesta? Om 
în toată firea, cu băieți studenți? 
Să se despartă, eu preot fiind?”. Și, 
nu știu, am fost inspirat, atunci, 
zicândui: „Na greșit. Aveți copii 
la școală și ea este în serviciu, iau 
spus că o dă afară. Ce era să facă?”.

R.O.: Ați avut o intuiție fan
tastică?
Pr. I.: Da. Pentru că aici văd 
mâna lui Dumnezeu care ma 
inspirat în acel moment. Sunt 
evenimente care sunt ieșite din 
comun și pentru care pun mâna 
pe Evanghelie. Și zic: „Părinte, 
ați greșit supărânduvă, pentru 
că dacă mă întreba pe mine și eu 
ziceam: „Fă divorțul”, mai ales 
că sunteți în închisoare. Dar, ați 
uitat că divorțul acesta este un 
fleac, că este numai pe hârtie? 

Nu desființează cununia și nici 
raporturile dumneavoastră. Ea 
a făcut așa pentru că trebuia să 
salveze familia. Dimpotrivă, va 
făcut un bine, părinte!”. Și i sa 
oprit sângele. Șia revenit. El 
fusese la Vladimirești. Iam spus: 
„Părinte, te rog să te li niștești”.

R.O.: Era mai în vârstă?
Pr. I.: Da. Avea doi copii studenți. 
Așa de bine șia revenit, încât zice: 
„Părinte, sunt fericit. Nu mam 
gândit la lucrul acesta”. Gardianul 
era și el bucuros, se vedea că este 
credincios. Preotul sa întins pe 
pat și a adormit, în patul meu.

R.O.: În timp ce vorbeați, el sa 
liniștit și a adormit?
Pr. I.: Da. A adormit. Și nu știu 
dacă au trecut 20 de minute, 
să zic așa, și sare în picioare și 
zice: „Părinte Ioane, a venit 
Mântuitorul și mia pus un 
epitrafir după gât, plin cu pie tre 
nestemate”. Lam îmbrățișat și pe 
urmă a închis ochii și a murit. Sa 
liniștit și după aceea a murit. Am 
mai apucat doar săi spun: „Vă 
invidiez, părinte!”.

(Pr. Ioan Iovan - Cuvinte 
împărtășite, Editura 

Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007, 
pag. 111-112).

glezne, apoi până la genunchi, apoi 
până la talie, şi am ajuns la locul unde 
trebuia să le tăiem. Eram aproximativ 
86 de bărbaţi, un detaşament. Celălalt 
detaşament a fost dus întrun alt loc. 
Frigul a pătruns în corpuri. Toţi ne
am gândit la cei 40 de martiri. „E în 
regulă”, ne gândeam noi înşine, „noi 
vom fi victorioşi”.
Fiecare dintre noi şia făcut propriul 
balot şi sa întors. Dar na fost de 
ajuns  ei voiau altul! Au văzut că 
începem să numerotăm, şi au început 
să apese pe trăgaci ca să ne intimideze. 
Neam dus, am făcut alt balot, şi apoi 
altul. Era aproximativ 12:30 când am 
terminat al treilea balot.
Dragii mei, lucrul important este că 
atunci când neam întors cu al treilea 
mănunchi, soarele a ieşit, a luminat 
şi a încălzit la peste 25°C. A fost o 
minune care nea dat cea mai mare 
bucurie. Gardienii erau amărâţi. Ne
au lăsat acolo. Căldura devenea din 
ce în ce mai puternică. Neam stors 
hainele, neam spălat, şi neam uscat 
pe drumul de întoarcere în lagăr de 
aproximativ 2 km şi jumătate. Noi 
am plecat de acolo cu emoţia că 
Dumnezeu, pentru neputinţa noastră 
de a mai îndura, săvârşise o minune.
Credeţi că aceşti ticăloşi au spus ceva? 
Când au văzut că după 23 zile nici 
unul dintre noi nu se îmbolnăveşte, 
au gândit cu siguranţă, uluiţi fiind: 
„Aceşti bandiţi sunt întradevăr tică
loşi. Chiar şi Dumnezeu este cu ei”.
O minune ca să aibă rezonanţă în 
sufletul unui necredincios, este 
necesar ca acel suflet să aibă o cât de 
mică dorinţă de a vedea adevărul, 
căci altfel minunea trece pe lângă el 
şi el rămâne neîndreptat asemenea 
lui Faraon cel împietrit la inimă. 
Comunismul a fost pentru poporul 
român Faraonul de la Răsărit, care a 
asuprit în modul cel mai mârşav acest 
neam, dezrădăcinând din sufletele 
multora credinţa în Dumnezeu. 
Martirii închisorilor comuniste au 
fost cei ce au trecut acest popor creştin 
prin Marea Roşie a închisorilor şi 
lau eliberat de sub robia lui Faraon, 
ducândul la Înviere. Şi dacă mai 
există acum biserici deschise şi tradiţie 
creştinească, aceasta se datorează lor.

(Ieroschimonah Teognost, Părintele 
Justin Pârvu şi bogăţia unei vieţi 

dăruită lui Hristos, vol. 1, Editura 
Credinţa strămoşească,  

pag. 197-200).

Minuni din închisorile 
comuniste
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Părintele Ilarion Felea este 
destul de puţin cunoscut 
în vremea noastră. El a 
fost un propovăduitor al 

Evan gheliei, foarte apreciat atât de 
popor, cât şi de intelectualitate, la 
jumătatea secolului trecut. Profesor 
la Academia Teologică din Arad, 
părintele a scris multe lucrări teologice, 
cea mai importantă fiind Spre Tabor, 
lu crare pe care părintele Justin Pârvu 
o consideră „cea mai bună operă a 
Ortodoxiei româneşti de până acum. 
Părintele Ilarion Felea este un adevărat 
geniu liturgic al teologiei ortodoxe, al 
Bisericii Ortodoxe. (…) Opera Spre 
Tabor este a doua, după acest tezaur 
al Ortodoxiei care se cheamă Filocalia, 
fiind o desăvârşită tâlcuire a Filocaliei”. 
Despre înalta sa trăire duhovnicească, 
părintele Stăniloae a mărturisit: 
„Părintele Ilarion Felea ma depăşit”. 
Chiar dacă textul care urmează nu 
reuşeşte să ofere o imagine completă 
a personalităţii părintelui Ilarion, 
îl oferim cititorilor, nădăjduind ca, 
în viitorul apropiat, când jurnalul 
părintelui Ilarion va vedea lumina 
tiparului să putem înţelege mai multe 
despre acest smerit mărturisitor al lui 
Hristos, mort în temniţele Aiudului, 
care acum se bucură cu toţi sfinţii 
mucenici în Împărăţia Cerurilor.
Preotul profesor Ilarion Virgil Felea, 
au torul acestui valoros volum, sa 
năs cut la 21 martie 1903, în comuna 
Valea Bradului, judeţul Hunedoara, 
unde tatăl său era preot. A urmat 
şcoa la primară în comuna natală 
(19101914), iar cursurile liceale la 
Li ceul „Avram Iancu” din Brad (1914
1920) şi la Liceul „Moise Nicoară” 
din Arad (19201922), unde şia luat 
bacalaureatul.
Între anii 19221926, a studiat teo logia 
la Academia „Andreiană” din Sibiu, 
unde şia luat diploma de capacitate 
preoţească, la 22 iunie 1926. În anul 
şcolar 19261927 a funcţionat ca 
pro fesor suplinitor la Liceul „Avram 
Iancu” din Brad. La 29 iulie 1927, a 
fost hirotonit preot în cadrul Arhie
piscopiei Sibiului, de la 6 august, 
acelaşi an, slujind ca preot paroh la 
Valea Bradului până la 30 august 1930, 
când a trecut în Eparhia Aradului, 
obţinând prin concurs parohia Arad
Şega. Între anii 19271929, a urmat şi 
absolvit cursurile Facultăţii de Litere şi 
Filosofie din Cluj.

În parohia AradŞega, desprinsă de 
curând din parohia AradCentru, 
tânărul şi entuziastul preot a moştenit 
o biserică nouă, ridicată în roşu, o 
modestă casă parohială, o „Casă 
culturală”, fostă şcoală confesională, 
ce se cereau renovate şi extinse, şi o 
populaţie alcătuită în majoritate din 
români ortodocşi, cei mai mulţi fiind 
meseriaşi şi muncitori la fabricile 
„Astra” şi UTA, din apropiere.

Cu dârzenia sa de mare luptător şi 
jertfitor pentru Biserică şi Neam, cu 
zelul său misionar, slujitor evlavios la 
altar şi păstor de vocaţie, „care îşi pune 
sufletul pentru oile sale” (Ioan 10, 11), 
„fără de prihană..., veghetor înţelept, 
cuviincios, iubitor de străini, destoinic 
să înveţe pe alţii..., neagonisitor de 
câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor 
de argint, binechivernisind casa 
lui...” (I Timotei 3, 24), îmbinând 
fericit altarul şi amvonul bisericii cu 
catedra şcolii şi cu activitatea intensă 
de la Casa culturală, izbuteşte să 
câştige, în scurtă vreme, inimile şi 
interesul credincioşilor. În decursul 
celor nouă ani de slujire şi păstorire 
în această parohie, na renunţat 
nici la strădaniile sale de cunoaştere 
şi adâncire teologică, nici la harul 
scrisului, în care a debutat încă din 
anul 1924, la Revista Teologică din 
Sibiu, pe când era student.
La 20 decembrie 1932, şia luat 
licenţa la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti, cu subiectul „Mântuirea 
după concepţia ortodoxă, catolică, 
protestantă şi sectantă”, iar la 30 oc
tombrie 1939, doctoratul în Teo logie 
cu valoroasa teză „Pocăinţa, studiu de 
documentare teologică şi psihologică”, 
publicată în „Seria Teologică”. 

Tot în acest timp, a cola borat la 
următoarele reviste şi ziare: Revista 
Teologică şi Telegraful Român din 
Sibiu, Biserica şi Şcoala, Apărarea 
Naţională, Aradul, Graniţa din Arad, 
Renaşterea din Cluj, Viaţa ilustrată 
din SibiuCluj, Zărandul din Brad, 
Lumina satelor, Oastea Domnului, 
din Sibiu, şi a scos de sub tipar studii 
teologice şi lucrări de popularizare: 

„Convertirea creştină”, tipărită în Seria 
Teologică Sibiu 1935; „Critica ereziei 
baptiste”, tot în Seria Teologică, Sibiu 
1937; „Dumnezeu şi sufletul în poezia 
română contemporană”, în colecţia 
„Cărţile vieţii” din Cluj, 1937; „Beţia 
din punct de vedere religios, ştiinţific 
şi social”, în Biblioteca creştinului 
ortodox Arad, 1931; „Icoane alese din 
viaţa Ortodoxiei”, tot în Biblioteca 
creş tinului ortodox Arad, 1935 şi 
„Dru  mul crucii” (în colaborare), Arad, 
1937.

În anul universitar 19371938, a 
func ţionat ca profesor suplinitor la 
Academia Teologică din Cluj, iar 
de la 1 ianuarie 1939, a fost numit 
preot la parohia AradCentru, unde 
a funcţionat până la 30 septembrie 
1942, fiind reintegrat la aceeaşi 
parohie la data de 1iulie 1952, 
activând până la 25 septembrie 1958, 
când a fost ridicat de Securitate.
La 1 octombrie 1938, a fost numit 
pro fesor la Catedra de Dogmatică 
şi Apologetică de la Academia Teo
logică din Arad, unde a funcţionat 
până în 1948, deţinând un anumit 
timp şi funcţia de Rector. A predat 
cu competenţă şi aleasă dăruire, 
studenţilor din anul III şi IV, Teologia 
dogmatică, Teologia morală, Ascetica 
şi mistica şi Omiletica practică. La 
1 iunie 1939, i sa încredinţat şi 
redactarea revistei „Biserica şi Şcoala”, 
căreia ia purtat de grijă până în anul 
1945, şi mai apoi, la 1 august 1943 
până în 1945, „Calea mântuirii”, foaie 
religioasă pentru popor. În paginile 
lor publică o seamă de articole de 
teologie şi viaţă bisericească, infor
maţii şi recenzii despre cărţi şi reviste.

Perioada în care a slujit ca preot la 
parohia AradCentru şi totodată 
redactor la revistele „Biserica şi Şcoala” 
şi „Calea mântuirii”, de asemenea, ca 
profesor la Academia Teologică din 
Arad, poate fi considerată cea mai 
prodigioasă din activitatea preotului 
profesor Ilarion V. Felea.
A continuat colaborarea la „Revista 
Teologică” din Sibiu până în anul 
1943, a mai colaborat la revista 

„Duh şi Adevăr”, la reviste oficiale ale 
Mitropoliei Banatului şi la alte reviste 
şi ziare din Arad, a rostit şi publicat 
o seamă de conferinţe religioase şi de 
cultură.
Totdeauna bine documentat, adu
cea precizări, sensibiliza inimi şi 
minţi îndoielnice sau rezervate, 
îndreptândule şi aducândule în albia 
Bisericii, statornicind la cunoaştere 
şi mărturisire a lui Hristos. Prin 
predicile şi meditaţiile sale rostite 
de la amvonul Catedralei şi în alte 
biserici, totdeauna bine pregătite şi 
de actualitate, a atras spre rugăciune 
şi Biserică un nu măr însemnat de 
intelectuali, care veneau săl asculte 
şi cu care întreţinea legături spirituale 
cât mai apropiate. 

Îndrăzneţ şi pătrunzător, cuvântul 
preotului Ilarion V. Felea, rostit cu 
glas de tunet şi cu duh de profet, 
dezbărat de orice dulcegărie şi repe
ţire, în care se simţea obişnuinţa 
dască lului de a vorbi, aducea lumină 
şi determina transformări lăuntrice. 
Au văzut lumina tiparului în acest 
timp: „Teologie şi preoţie”, în Anuarul 
Academiei Teologice din Arad pe anul 
1938/1939; „Paisie şi paisianismul”, 
în colecţia „Cărţile Vieţii”, – Cluj 
1940; „Catehism creştin ortodox”, 
Arad, 1955, tipărit în patru ediţii; 
„Sfintele Taine”, în Biblioteca „Veniţi 
la Hristos”, Sibiu, 1946; „Mântuirea”, 
în Biblioteca „Calea Mântuirii”, 
Arad, 1947. A redactat Calendarul 

epar hial (Îndrumătorul tipiconal) 
pe anii 1948, 1952, 1956 şi a tipărit 
un „Antologhion” pentru preoţi, 
cântăreţi şi pentru folosul acestora şi 
al altor credincioşi, ca îndreptar de 
cântare bisericească.
Culmea cea mai înaltă a acestor 
tipărituri o atinge însă preotul profe
sor Ilarion V. Felea prin ciclul de cărţi 
de predici, conferinţe şi meditaţii 
religioase, în care a încercat şi a izbutit 
a defini esenţa, doctrina şi apologia 
creştinismului, răspunzând, în ace
laşi timp, unei întrebări potrivite 
ori cărui volum, ce va apărea la vre
mea lui şi cu voia cea sfântă a lui 
Dum nezeu:  Ce este creştinismul?, 
din care au văzut lumina tiparului: 
„Duhul Adevărului”, de conţinut 
dog matic, apărută cu binecuvântarea 
Episcopului Andrei Magieru în 
Editura Episcopiei Ortodoxe Române 
a Aradului, editată la Arad în 1942, 
ediţia a IIa tot la Arad, în 1943, 
premiată de Academia Română, 
amândouă ediţiile bucurânduse de o 
largă răspândire în rândul preoţimii 
şi al credincioşilor, material folosit 
ca îndreptar în predicile de pe 
amvoa nele bisericilor şi nu o dată, 
în lipsa unui preot la altar, citite de 
cântăreţul stranei la slujba Utreniei, 
drept hrană sporitoare în credinţă, în 
viaţa creştină, alături de sau în locul 
tradiţionalei Cazanii.

Tot cu binecuvântarea P.S. Părinte 
Episcop Andrei al Aradului şi a Ve
neratului Consiliu Eparhial, a văzut 
lumina tiparului „Religia Iubirii”, 
de cuprins apologetic, apărută la 
aceeaşi editură, la Arad, în 1946. În 
viaţa preotului Ilarion V. Felea, ca şi 
în a noastră, a tuturor, au intervenit 
apoi anii Joii Pătimirilor, datorate 
dictaturii materialistateiste, în de
cursul cărora a fost pusă la grea 
încercare viaţa şi existenţa sa ca om. 
La data de 3 martie 1945, a fost ridicat 
împreună cu o seamă de oameni de 
cultură şi de trăire religioasă şi deţinut 
în lagărul de la Caracal, până în iulie 
1945. În dimineaţa Bobotezei, 6 
ianuarie 1949, după ce a terminat cu 
sfinţirea caselor, a fost ridicat şi dus 
întro pivniţă insalubră şi înghesuită, 
anchetat, deţinut o vreme singur 
întro celulă de la capătul etajului 
II, rezervată pe seama aşanumiţilor 
deţinuţi politici.

A fost transferat apoi la Penitenciarul 
din Timişoara, iar la 28 octombrie 
1949, a fost judecat şi condamnat la 
un an închisoare corecţională pentru 
„omisiunea denunţării”, trecând şi 
prin celulele vechi ale Aiudului, 
de unde a fost eliberat la data de 5 
ianuarie 1950. După eliberare, a 
lucrat la Biblioteca Sfintei Episcopii, 
apoi, la data de 1 iulie 1952, a fost 
reintegrat ca preot la parohia Arad
Centru (Catedrală) din Arad, unde 
activează până la data arestării.
La data de 25 septembrie 1958, a fost 
ridicat şi dus la Ministerul de Interne 
(Uranus) din Bucureşti, şi supus unei 
foarte severe şi nedrepte anchete, 
transportat la Cluj, judecat în secret 
şi, pe baza unor mărturii nejustificate, 
împreună cu alţi şase preoţi din Arad, 
condamnat, la data de 14 martie 1959, 
de Tribunalul Militar Cluj la 20 de ani 
de muncă silnică şi 8 ani degradare 
civică, pentru infracţiunea de „uneltire 
contra ordinei sociale” şi 20 de ani de 
temniţă grea pentru „activitate intensă 
contra clasei muncitoare şi mişcării 
revoluţionare”.
Detenţia a făcuto la Penitenciarul 
din Gherla, apoi la cel din Aiud, unde 
a încetat din viaţă la 18 septembrie 
1961. Înmormântat fără cruce 
şi fără a i se cunoaşte locul unde 
odihnesc rămăşiţele pământeşti, 
preotul profesor Ilarion V. Felea sa 
încununat, prin moartea sa, cu aureola 
de martir pentru Biserică şi Neam, aşa 
cum odinioară au făcuto strămoşii 
săi, moţii, de unde a provenit.
A izbutit să lase în urma sa o seamă de 
cărţi şi studii de mare valoare teologică 
şi culturală, pe care lea tipărit când 
era în viaţă, precum şi o serie de studii, 
meditaţii, predici şi conferinţe de o 
înaltă spiritualitate creştină, cuprinse 
în şase volume în manuscris, salvate cu 
voia lui Dumnezeu de la distrugere şi 
păstrate cu mare devoţiune şi cu ferma 
convingere că şi acestea vor ajunge să 
vadă lumina tiparului, spre slava lui 
Dumnezeu şi vrednica cinstire a celui 
ce lea scris tocmai în vremea când i se 
pregăteau lanţurile care lau pogorât 
prea devreme întro groapă comună, 
unde trupul său chinuit îşi doarme 
somnul de veci în aşteptarea Învierii.

(Pr. Tudor Demian - Din temniţe 
spre sinaxare, Editura Egumenița, 

Galați, 2008).

portrete de martiri: 
ilarion Felea 



Iisus în celulă
Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. 
O, ce trist şi ce-nalt părea Crist! 
Luna venea după El, în celulă 
Şi-L făcea mai înalt şi mai trist.
Mîinile Lui păreau crini pe morminte, 
Ochii adînci ca nişte păduri. 
Luna-L bătea cu argint pe veştminte 
Argintîndu-I pe mîini vechi spărturi.
Uimit am sărit de sub pătura sură: 
– De unde vii, Doamne, din ce veac ? 
Iisus a dus lin un deget la gură 
Şi mi-a făcut semn ca să tac.
S-a aşezat lîngă mine pe rogojină: 
– Pune-mi pe răni mîna ta! 
Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină 
Parcă purtase lanţuri cîndva.
Oftînd şi-a întins truditele oase 
Pe rogojina mea cu libărci. 
Luna lumina, dar zăbrelele groase 
Lungeau pe zăpada Lui, vărgi.
Părea celula munte, părea Căpăţînă 
Şi mişunau păduchi şi guzgani. 
Am simţit cum îmi cade capul pe mînă 
Şi-am adormit o mie de ani…
Cînd m-am deşteptat din afunda genună, 
Miroseau paiele a trandafiri. 
Eram în celulă şi era lună, 
Numai Iisus nu era nicăiri…
Am întins braţele, nimeni, tăcere. 
Am întrebat zidul: nici un răspuns! 
Doar razele reci, ascuţite-n unghere, 
Cu suliţa lor m-au străpuns…
– Unde eşti, Doamne ? Am urlat la zăbrele. 
Din lună venea fum de căţui… 
M-am pipăit… şi pe mîinile mele, 
Am găsit urmele cuielor Lui.

Radu Gyr


