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Prigoana sau „teroarea roºie”, care îºi are ca model Revoluþia francezã,
s-a manifestat împotriva Bisericii Ortodoxe odatã cu preluarea puterii
de cãtre bolºevici în Rusia.

Cât priveºte în Basarabia, imediat dupã anexarea ei de cãtre ruºi, a fost
distrusã toatã organizarea bisericeascã româneascã de pânã atunci, în locul
Mitropoliei Basarabiei s-a înfiinþat o episcopie dependentã de Patriarhia
Moscovei, cu sediul la Chiºinãu, cârmuitã de ierarhi ruºi. ªi acelaºi lucra s-a
întâmplat ºi la Cernãuþi, unde «în locul Mitropoliei româneºti s-a creat o
Episcopie, cu ierarhi ruºi sau ucraineni. Eparhiile Ismailului ºi Hotinului (Bãlþi)
au fost considerate ca desfiinþate».

De „arhipelagul ororii” n-a scãpat nici Biserica Ortodoxã din România, în
frunte cu ierarhii acesteia, odatã aduºi la putere comuniºtii de cãtre armata
roºie de ocupaþie, când s-a început sovietizarea þãrii dupã modelul stalinist.

Cu privire la ierarhi, a fost emis decretul cu numãrul 166 din 1947, care
prevedea îndepãrtarea acelora în care regimul comunist nu avea încredere.
Ceea ce s-a ºi întâmplat, de altfel. Iar, din anul urmãtor, 1948, regimul comunist
trecea ºi la exercitarea unui control riguros, permanent ºi direct asupra Bisericii
«mai ales prin ofiþerii de Securitate, prezenþi mereu în toate instituþiile
bisericeºti (protopopiate, mãnãstiri, ºcoli teologice, centre eparhiale,
Patriarhie), gata oricând sã reprime orice acþiune consideratã contrarã
intereselor statului ateu». Erau acei aºa-numiþi „inspectori de culte” din cadrul
Ministerului de Culte - devenit Departament al Cultelor în 1958 - care aveau
sã-ºi înceteze funcþia abia la sfârºitul lui martie 1990.

La 15 mai 1948, avea sã fie declanºatã teroarea politicã pe scarã largã, prin
arestãrile politice în masã, iar «începând cu anul 1949 ºi pânã în 1962», sã se
fixeze «domicilii obligatorii la aproximativ 60.000 de persoane». Aºadar,
România începea sã fie «o insulã din Arhipelagul Gulag, o þarã „pregãtitã” sã
devinã colonie sovieticã», dupã cum scria, foarte recent, dl. Aurel Sergiu
Marinescu.

Printre cele «aproximativ 60.000 de persoane», cãrora li s-au fixat «domicilii
obligatorii» în perioada amintitã, au fost ºi clerici ortodocºi, preoþi ºi ierarhi.
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Numai cã domiciliile forþate pentru ierarhii ortodocºi depuºi din treaptã le-au
constituit chiar mãnãstirile ºi schiturile, devenite loc de surghiun sau de
recluziune monasticã, ºi în care Securitatea îºi avea, fireºte, informatorii ei.
Ce-i drept, pânã în 1957, Securitatea nu reuºise încã sã-ºi aibã informatori în
toate mãnãstirile ortodoxe. Dovadã cã în acel an, 1957, ministrul de Interne,
Alexandru Drãghici, «constata cã, în cele 27 mãnãstiri ºi schituri din regiunea
Bacãu, exista doar în 8 câte un informator, în regiunea Piteºti, erau informatori
doar în 13 din cele 33 mãnãstiri, în cele 7 din regiunea Constanþa, niciunul»

Din motive tactice ºi din cauza stãrii de spirit a populaþiei din þarã, care nu
le era favorabilã, comuniºtii au manifestat precauþie ºi reþinere în ceea ce
priveºte trimiterea ierarhilor ortodocºi în temniþe. Din cele cercetate,
cunoaºtem doar cazul episcopilor Nicolae Popovici al Oradiei ºi Eugenie Laiu
Suceveanul al Tomisului, care au fost întemniþaþi. În schimb, preoþii ºi monahii
ortodocºi umpleau închisorile. Dupã o evaluare imediat postdecembristã, «din
12.000 de preoþi ortodocºi, peste 3.000 au fost închiºi sau trimiºi la Canal. Din
aceºtia, peste 1.800 au murit. La Poarta Albã, dintr-un transport de 100 preoþi,
în zece zile, majoritatea au pierit. Adicã, unul din patru preoþi ortodocºi au
trecut prin închisorile comuniste».

Regretatul istoric Alexandru Duþu scria, cu câþiva ani în urmã, în studiul sãu
Ortodoxie ºi totalitarism, redactat în limba francezã, cã «dacã într-o primã fazã,
din 1948 la 1963, regimul a încercat sã izoleze Biserica, aruncând în
închisoare pe preoþii opozanþi ºi controlând din punct de vedere economic ºi
politic toatã activitatea religioasã, din 1963 spre 1980, acesta a limitat în mod
strict prezenþa socialã ºi culturalã a Bisericii. Ultima fazã, din 1980 la 1989,
regimul a încercat sã lichideze Biserica ca instituþie“. Fãrã îndoialã este cert cã,
pânã în 1963, persecuþia Bisericii de cãtre autoritãþile comuniste a fost foarte
violentã ºi fãþiºã. Or tocmai pânã în 1963, ºi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române
urcaþi pe tron înainte de 1944 ºi care nu erau dispuºi la compromis cu puterea
comunistã se vedeau îndepãrtaþi din scaunele lor. Iar, în locul acelora, erau
numiþi aºa-ziºii ierarhi „progresiºti”, „tovarãºi de drum” pe tãrâmul bisericesc,
dispuºi la tãcere ºi chiar la compromis ºi în care comuniºtii aveau încredere.
Se aplica, prin urmare, ºi în Bisericã, ceea ce se înfãptuia concomitent în
administraþia de stat, în armatã ºi în învãþãmântul superior, adicã „epurarea”,
conform sloganului „la vremuri noi, oameni noi”! “Nu-i mai puþin adevãrat cã ºi
dintre ierarhii „progresiºti”, câþiva - printre care ºi patriarhul Justinian, dupã
ceva ani de patriarhat - au servit Biserica înainte de toate, ºi au ales chiar calea
recluziunii monastice decât sã-ºi trãdeze credinþa ºi turma cuvântãtoare,
încredinþatã spre pãstorire.

Într-o þarã cu un regim comunist instalat de ruºi prin violenþã, minciunã ºi
înºelãtorie, ca România, «partidul - scrie dl. Sergiu Grossu - cãuta sã distrugã
Biserica pe douã cãi, alese cu iscusinþã la sugestia Kremlinului, fie în mod
direct, prin declanºarea unei prigoane de mare anvergurã, prin exterminarea
sau înlãturarea ierarhilor refractari regimului comunist, fie în mod indirect, prin
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fabricarea unor ierarhii progresiste, capabile sã trãdeze interesele bisericeºti ºi
gata oricând sã slugãrniceascã regimul celor fãrã Dumnezeu». Evident, aveau
sã fie folosite ambele cãi: prima mai mascatã, a doua vizibilã.

Pânã în prezent, nu a fost întocmit un studiu consacrat ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Române depuºi din treaptã. ªi nici n-a fost încã redac-
tat un studiu despre ierarhii ortodocºi trimiºi în recluziune monasticã în
anii dictaturii comuniste. Tot astfel n-a fost încã scris un articol despre
ierarhii ortodocºi întemniþaþi. Referinþele existente despre ierarhii îndepãrtaþi
din scaun sunt puþine ºi incomplete, aºa încât nici chiar numãrul real al aces-
tora nu era cunoscut. Or, o primã încercare de a umple toate aceste lipsuri am
întreprins-o în studiul de faþã.

O publicaþie catolicã occidentalã, din martie 1948, releva cã, în Biserica
Ortodoxã Românã, deja, «în 1947, ºase mitropoliþi ºi episcopi fuseserã obligaþi
sã-ºi dea demisia sau se vãzuserã pensionaþi din oficiu. Ultima mãsurã a fost
aplicatã celor doi episcopi, de Roman ºi de Constanþa, care refuzau sã se
retragã, deºi fuseserã somaþi s-o facã de cãtre ministrul Cultelor».

Publicaþia «Cuvântul Românesc» din Canada, în numãrul sãu pe aprilie
1987, insera un interviu al d-lui Sergiu Grossu, acordat cotidianului francez
«Présent», din 19 ºi 29 februarie 1987, în care declara «cã 13 episcopi ºi
arhierei (ortodocºi, n.n.) au fost îndepãrtaþi de la scaunul lor bisericesc, arestaþi
sau supravegheaþi cu strãºnicie».

Din publicaþiile ºi presa Bisericii Ortodoxe Române postdecembriste, aveam
sã aflãm, abia în august 1992, cã, pânã la îndepãrtarea episcopului Nicolae
Popovici al Oradiei, în octombrie 1950, «15 ierarhi ortodocºi au fost înlãturaþi
din scaune înaintea lui», potrivit mitropolitului Antonie Plãmãdealã. Prin
urmare, mitropolitul Antonie considera cã, pânã în octombrie 1950, inclusiv cu
episcopul Nicolae Popovici, ºaisprezece ierarhi ortodocºi au fost «înlãturaþi din
tron». Deºi, o lunã mai târziu - septembrie 1992 - acelaºi mitropolit scria cã
«cincisprezece mitropoliþi ºi episcopi au fost scoºi din scaune ºi trimiºi la
mãnãstiri» de autoritãþile comuniste. Interesant este cã mitropolitul Antonie,
intervievat în S.U.A., în 1994, declara cã «...pentru cã erau contra regimului,
contra comunismului... în 1948-1949, noi am pierdut 17 episcopi ortodocºi. Au
fost lipsiþi de dreptul scaunelor lor ºi obligaþi a se stabili în mãnãstiri. Multe
dieceze au fost dezafectate, iar unele complet distruse».

Preotul cãrturar transilvãnean, Petru Ciuhandu - întemniþat în 1952 - într-o
carte publicatã în 1994, scrie cã au fost ºaisprezece ierarhi ortodocºi «prigoniþi
de comuniºti», ºi anume: «1. Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu, a fost
condamnat la moarte în lipsã ºi a murit în exil. 2. Episcopul Oradiei, Nicolae
Popovici, scos din scaun ºi izgonit la Cheia - nume care spune destul. 3.
Mitropolitul Bucovinei, Tit Simedrea. 4. Mitropolitul Basarabiei, Efrem
Enãcescu. 5. Mitropolitul Olteniei, Nifon Criveanu. 6. Mitropolitul Moldovei ºi al
Sucevei, Irineu Mihãlcescu. 7. Episcopul Dunãrii de Jos, Cosma Petrovici. 8.
Episcopul de Roman, Lucian Triteanu. 9. Episcopul Caransebeºului, Veniamin
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Nistor. 10. Episcopul de la Râmnicu-Vâlcea, Atanasie Dincã. 11. Episcopul de
Huºi, Grigore Leu. 12. Locþiitorul arhiepiscopului Bucovinei, cu sediul la
Suceava, Emilian Antal. 13-14. Vicarii patriarhali : Veniamin Pocitan ºi Pavel
ªerpe. 15. Vicarul de laºi, Valeriu Moglan. 16. Vicarul de Sibiu, Teodor
Scorobeþ». ªi, conchidea pãrintele Ciuhandu: «Toþi aceºtia 16 au fost scoºi din
scaune, prin mãsuri anticanonice, poliþieneºti ºi au murit în diferite mãnãstiri,
unii în condiþii neelucidate. Astfel, au fost: Patriarhul Nicodim, mitropolitul Irineu
Mihãlcescu, episcopul Grigore Leu, arhimandritul luliu Scriban, toþi au murit
suspect în jurul anului 1948, iar mitropolitul Sebastian Rusan, dupã toate
probabilitãþile, otrãvit». De precizat cã pãrintele Ciuhandu nu a trecut în lista sa
de «16» ierarhi ortodocºi prigoniþi de dictatura comunistã, pe patriarhul
Nicodim ºi pe mitropolitul Sebastian Rusan, deºi îi pomeneºte printre ierarhii
care au murit «în condiþii neelucidate». Dupã cum pãrintele Ciuhandu n-a
trecut, în lista sa de ierarhi prigoniþi, nici pe mitropolitul Banatului, Vasile
Lazãrescu, pe mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, pe episcopul Partenie
Ciopron, pe episcopul Policarp Moruºca, pe episcopul Galaction Gordon, pe
episcopul Andrei Magieru ºi pe episcopul Valerian Zaharia, toþi victime ale
aceleaºi dictaturi comuniste.

Venerabilul pãrinte Vasile Vasilachi - vieþuitor al temniþelor comuniste ºi
distins cãrturar, de mulþi ani în SUA - scria într-una din cãrþile sale, publicatã în
1995, cã patriarhul Justinian Marina «a scos doisprezece arhierei din Sinod ºi
i-a trimis la mânãstiri».

Duhovnicul arhimandrit Mina Dobzeu - care a cunoscut prigoana ºi temniþa
comunistã - în scrisoarea sa din 27 decembrie 1997, inseratã în buletinul
«Viaþa Cultelor», releva cã, din Biserica Ortodoxã Românã, în timpul opresiunii
comuniste, au fost «zece episcopi ºi trei mitropoliþi alungaþi din scaune ºi trimiºi
în recluziune monasticã, unde au ºi murit». De semnalat cã ºi pãrintele Dobzeu
omite sã treacã pe patriarhul Nicodim ºi pe episcopul Oradiei, Valerian Zaharia,
în rândul ierarhilor «alungaþi din scaune ºi trimiºi în recluziune monasticã»,
limitându-se doar la episcopi ºi mitropoliþi, dar nici aceºtia toþi. Cu precizarea,
totodatã, cã pãrintele Dobzeu trece, din eroare, în rândul mitropoliþilor «trimiºi
în recluziune monasticã» ºi pe mitropolitul Visarion Puiu al Bucovinei
(Cernãuþi) (1935-1940) ºi mitropolit al Transnistriei (1942-1944) - fost episcop
al Argeºului (1921-1923), al Hotinului (Bãlþi) (1923-1935). De la 6 decembrie
1942 ºi «pânã în primãvara lui 1944» mitropolitul Visarion a fost conducãtorul
„Misiunii ortodoxe din Transnistria”, cu reºedinþa mitropolitanã la Odesa.
Retrãgându-se la Bucureºti în primãvara anului 1944, la 23 august în acelaºi
an, mitropolitul Visarion Puiu se afla la Zagreb, ca sãvârºitor la hirotonia unui
arhiereu al Bisericii Ortodoxe Croate, de unde s-a refugiat în Europa
Occidentalã. Mitropolitul Visarion avea sã fie condamnat la moarte în
contumacie, la 21 februarie 1946, de cãtre Tribunalul Poporului din Bucureºti
ºi trecea la cele veºnice la 10 august 1964, în exil. De asemenea, sã reamintim
cã pe mitropolitul Visarion Puiu, la 28 februarie 1950, din ordinul autoritãþilor
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comuniste, Sinodul de la Bucureºti, «format din noii ierarhi impuºi de cãtre
puterea comunistã, l-a depus din treaptã». Act sinodal anulat de acelaºi Sinod
- chiar cu unii ierarhi care, în 1950, îl depuseserã din treaptã - la 25 septembrie
1990.

Autorul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, preotul profesor Mircea
Pãcurariu, scrie, în sfârºit, în ediþia a V-a a acesteia din 2000, cã, dupã ce în
1948 «s-au desfiinþat câteva eparhii, precum ºi posturile de ierarhi vicari», «au
fost „puºi în retragere” vreo 20 de ierarhi», dar fãrã a-i menþiona.

Cu ocazia decernãrii titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Catolice din Lublin, la 7 noiembrie 2000, patriarhul Teoctist declara, printre
altele, cã în perioada comunistã din România «peste 20 de ierarhi» ai Bisericii
Ortodoxe Române «au fost scoºi din scaunele chiriarhale».

Într-un articol inserat într-un cotidian bucureºtean în 2001, gãsim menþionaþi
cincisprezece ierarhi ortodocºi prigoniþi de comuniºti, dintre care cinci
mitropoliti ºi zece episcopi. Dar, nici de data aceasta, nu gãsim trecut pe
patriarhul Nicodim printre ierarhii ortodocºi victime ale opresiunii comuniste, în
plus, printre ierarhii ostracizaþi de comuniºti, absenþi dintre cei menþionaþi de
autorul articolului din cotidianul bucureºtean, se cuvine sã menþionãm pe
mitropolitul Olteniei, Nifon Criveanu, pe mitropolitul Ardealului, Nicolae Mladin,
pe episcopul locþiitor al Râmnicului, Athanasie Dincã Bârlãdeanul, pe episcopul
Caransebeºului, Veniamin Nistor, pe episcopul Maramureºului, Sebastian
Rusan, pe episcopul Aradului, Andrei Magieru, pe episcopul Eugenie Laiu,
locþiitor al episcopului Tomisului, pe episcopul Veniamin Pocitan, vicar-
patriarhal, pe arhiereul Valeriu Moglan Botoºãneanul, locþiitor al mitropolitului
Moldovei, ºi, apoi, locþiitor al episcopului Buzãului, ºi pe episcopul Valerian
Zaharia al Oradiei.

La începutul lunii august 2002, Rãzvan Codrescu scria despre «zecile de
ierarhi înlãturaþi din scaun (ba chiar lichidaþi)» fãrã a-i ºi menþiona.

Unii cercetãtori ai perioadei comuniste trec în rândul ierarhilor scoºi la
pensie din oficiu ºi îndepãrtaþi din scaun ºi pe episcopul Constanþei
(Tomisului), Gherontie Nicolau (1867-1949). Episcopul Gherontie se retrãsese
însã din scaun la l noiembrie 1942 .

Au fost, însã, ºi alþi doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române - în afara celor
douãzeci ºi ºase pomeniþi mai sus - prigoniþi de comuniºti. Mai întâi, este cazul
episcopului Antim Nica al Ismailului ºi, apoi, al însuºi patriarhului Justinian. Cu
precizarea cã prigoana suferitã - mai ales, de episcopul Antim - este diferitã ca
duratã ºi manifestare faþã de a acelora. Vlãdica Antim s-a refugiat în România
în vara anului 1944, odatã cu invadarea Basarabiei de cãtre trupele ruseºti.
Abia la 11 septembrie 1947, vlãdica Antim era numit locþiitor al scaunului de
episcop al Dunãrii de Jos (Galaþi), unde va sta pânã în februarie 1950. Din acel
an, 1950, ºi pânã în 1973, a fost episcop-vicar patriarhal, iar din 10 iunie 1973
ºi pânã la 16 octombrie 1975, episcop al Dunãrii de Jos, apoi, la 9 noiembrie
1975, era înscãunat arhiepiscop al Dunãrii de Jos. Moare în scaun, de boalã
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ºi de bãtrâneþe. Este singurul ierarh fost în Basarabia care, cu excepþia a trei
ani (vara 1944-septembrie 1947), când a fost þinut fãrã eparhie, n-a cunoscut
prigoana comunistã, în toatã amploarea ei, asemenea celorlalþi.

Patriarhul Justinian (1948-1977) a cãzut victimã prigoanei comuniste, atunci
când a protestat împotriva Decretului 410 din 19 noiembrie 1959, care
prevedea cã puteau fi admise în monahism doar persoanele care au împlinit
vârsta de 55 de ani, bãrbaþii, ºi de 50 de ani femeile, ºi în baza cãruia, au fost
scoºi din mãnãstiri «cca 5.000 de monahi ºi monahii». Aºadar, patriarhul
Justinian «a avut curajul sã protesteze împotriva acestui decret abuziv», motiv
pentru care «a fost trimis la schitul Dragoslavele, unde i s-a fixat domiciliu forþat
timp de ºase luni!»

Iatã ce gãsim consemnat despre opoziþia patriarhului Justinian faþã de
mãsurile antibisericeºti ºi antimonahale ale regimului comunist, anterioare
emiterii decretului 410, în chiar un raport al Securitãþii din 28 mai 1959: «în
ultima vreme, patriarhul Justinian Marina se manifestã tot mai alarmant în
legãturã cu unele evenimente ce au loc în cadrul Bisericii Ortodoxe. ...
Concludentã este ºi poziþia sa faþã de excluderea din mânãstire a mai multor
categorii de cãlugãri. Într-o discuþie cu mai mulþi clerici, patriarhul a afirmat
deschis cã el nu va aplica dispoziþiile Departamentului Cultelor cu privire la
aceastã problemã, pentru cã acestea nu ar fi în conformitate cu hotãrârea
Sinodului. El susþine cã, în Sinod, s-a hotãrât sã fie scoºi numai acei cãlugãri
care nu corespund din punct de vedere al disciplinei interioare a fiecãrei
mânãstiri, iar scoaterea acestora sã fie hotãrâtã de stareþ ºi exarhii respectivi.
Justinian Marina a convocat pe toþi stareþii din eparhia Bucureºtilor cu care a
întocmit lista de cãlugãri ce trebuie scoºi din mânãstiri, analizând situaþia lor
conform aceluiaºi criteriu, neluând în consideraþie listele date de
Departamentul Cultelor. Din toate informaþiile obþinute de organele noastre
rezultã, în momentul de faþã, cu claritate, cã intenþia patriarhului este aceea de
a arunca toatã rãspunderea mãsurilor luate în privinþa mãnãstirilor asupra
autoritãþilor de stat ºi asupra lui Justin Moisescu, în timp ce acrediteazã, în
mod sistematic, în rândul clerului, zvonul cã el este împotriva acestor mãsuri ºi
cã luptã pentru înlãturarea lor». Patriarhul Justinian, potrivit aceluiaºi raport, «a
arãtat cã scoaterea cãlugãrilor din viaþa monahalã este o mãsurã ilegalã luatã
de organele Securitãþii, cã, pentru ilegalitãþi similare, în trecut, funcþionari ai
Securitãþii au intrat în puºcãrie ºi nu vrea ca, în viitor, când se va pune capãt
acestei ilegalitãþi, împreunã cu funcþionarii de la Securitate sã intre în puºcãrie
ºi episcopii sau mitropoliþii care ar contribui la luarea acestei mãsuri ilegale».

Datoritã protestului sãu, patriarhul Justinian nu numai cã a fost suspendat
temporar din tron ºi a gustat din potirul amar al surghiunului la Schitul
Dragoslavele, timp de ºase luni, dar s-a încercat chiar asasinarea sa acolo prin
otrãvire. Cãci, din cele ce i-au fost mãrturisite de cãtre pãrintele Arsenie
Papacioc - de data aceasta -, pãrintele Nicolae Grebenea dezvãluia, în 1992,
cã patriarhul Justinian a fost ºi otrãvit. Preotul Grebenea revela: «monahul
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Arsenie Papacioc, care împreunã cu arhimandritul Cleopa spovedeau pe
patriarhul Justinian Marina, mi-a spus cã acesta le-a arãtat picioarele, pe care
erau urmele unei otrãviri».

Cert este cã patriarhul Justinian se afla în colimatorul Securitãþii ºi înainte
de opoziþia sa faþã de decretul 410 din 1959, dupã cum o ilustreazã cele scrise
de însuºi ministrul de Interne, Alexandru Drãghici, într-un raport din octombrie
1958. În respectivul raport, Alexandru Drãghici scrie cã patriarhul Justinian «de
la preluarea conducerii Bisericii Ortodoxe, a acþionat sistematic pentru
înlãturarea elementelor progresiste ºi pentru promovarea elementelor celor
mai reacþionare, în special a legionarilor, în rândurile clerului».

De patriarhul Justinian a vrut sã scape ºi succesorul lui Gheorghiu-Dej, cãci
«Ceauºescu a încercat de mai multe ori sã-l elimine, printr-un accident ori
„sinucidere”, pe Marina, pentru a instala un om de-al lui ca Patriarh», dupã cum
scrie dl. prof. dr. Paul Teodorescu. În fond, ºi mãrunþii dictatori din cetatea lui
Bucur, Pauker, Dej ºi Ceauºescu acþionau aplicând învãþãtura idolului lor,
Lenin, care scria: «Legea partidului (comunist) e fãrã-de-legea. E puterea
necruþãtoare ºi nestãvilitã de nicio regulã ºi de nicio normã, cãci numai aºa
poate avangarda clasei muncitoare sã conducã proletariatul la victoria totalã
împotriva burgheziei. Partidul va înºela pe toatã lumea, va minþi, va întrebuinþa
orice mijloace de inducere în eroare, va ºantaja, cãci, pânã la urmã, unul din
doi va cânta prohodul celuilalt». De altfel, dupã acelaºi Lenin, «minciuna nu
este numai un mijloc permis de a fi folosit, ci mijlocul dovedit al luptei
bolºevice».

De la întronizarea sa ca al treilea patriarh, la 6 iunie 1948, ºi pânã la
moartea sa din 26 martie 1977, «în faþa adversitãþilor la care a fost supusã
Biserica», scrie dl. Mihai Urzicã, «Patriarhul Justinian s-a dovedit un abil
diplomat ºi a cãutat sã þinã piept, pe cât a putut, atacurilor îndreptate împotriva
Casei Domnului. El a menþinut strâns unite rândurile clerului, a sprijinit pe
condamnaþii politici dintre preoþii ºi cãlugãrii eliberaþi din puºcãrii ºi a restaurat
multe biserici ºi mãnãstiri, înfruntând sancþiunile, ameninþãrile ºi chiar
domiciliul forþat la care, pentru o vreme, a fost supus».

Urmare cercetãrii noastre, am ajuns, deci, la concluzia cã, în anii 1944-
1981, adicã, în timpul dictaturii comuniste a Anei Pauker, a lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej ºi a lui Nicolae Ceauºescu - nãscute toate din totalitarismul de
tip sovietic bolºevic ºi stalinist - numãrul real al ierarhilor Bisericii Ortodoxe
îndepãrtaþi din scaunele lor, prigoniþi în diverse feluri de braþul lung al Partidului
Comunist, Securitatea, trimiºi - aproape toþi - în surghiun la mãnãstiri ºi
schituri, unde cei mai mulþi au ºi murit, iar câþiva au fost ºi otrãviþi, ºi doi ºi
întemniþaþi, se ridicã la douãzeci ºi opt. Iatã cum se ºi explicã de ce Biserica
Ortodoxã Românã rãmãsese sã aibã puþini ierarhi. Bunãoarã, în 1976, Biserica
Ortodoxã Românã avea «numai 12 ierarhi titulari ºi câþiva ierarhi vicari».

Pe lângã cei 28 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, în perioada dictaturii
comuniste din România au mai fost prigoniþi ºi episcopii ortodocºi de stil vechi,
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Evloghie ºi Pahomie. Ultimii doi au fost ºi întemniþaþi. La fel, întemniþat a fost
ºi ierarhul Galaction Gordon, dupã trecerea sa la Biserica Ortodoxã de stil
vechi. Pe de altã parte, sã mai amintim cã prigoanei comuniste din România i-a
cãzut victimã ºi mitropolitul rus Nicolae al Rostovului. Pe mitropolitul Nicolae,
în vârstã de 80 de ani, l-au gãsit trupele române «într-un lagãr de
concentrare», împreunã cu duhovnicul acestuia, protoiereul Ioan Kulîghin, de
60 de ani, «spre sfârºitul verii lui 1941» în timp ce intrau în oraºul Rostov de
pe Don. În 1943, mitropolitul Nicolae ºi duhovnicul sãu loan de la mãnãstirea
ºi schitul Optina-Pustina - practicant al rugãciunii isihaste - au însoþit trupele
române de retragere, stabilindu-se la Mãnãstirea Cernica, «cu binecuvântarea
patriarhului Nicodim».

Un caz cu totul aparte, în rândul ierarhilor ortodocºi, îl constituie fiul
episcopului Grigore Leu, Vasile, care, potrivit unei mãrturii recente, avea sã fie
sfinþit episcop al românilor ortodocºi din exil, în decembrie 1949, la München,
de cãtre ierarhii Bisericii Ruse din exil. La «16 august 1952», episcopul Vasile
Leu «este rãpit... din Viena, dupã ce i s-a fãcut o injecþie». Apoi, a fost dus «la
Moscova ºi întemniþat la Liublianka», unde avea sã fie «anchetat timp de ºapte
luni, sub acuzaþia cã se afla în slujba serviciilor secrete americane ºi engleze».
De la Moscova, este transferat la Bucureºti, unde, «prin sentinþa nr. 2417» din
20. 11. 1954, «este condamnat la moarte pentru „crimã de trãdare de patrie”».
În cele din urmã, scapã de pedeapsa cu moartea, trecând prin multe puºcãrii
comuniste din România, ºi este eliberat în 1964.

Actualul mitropolit al Ardealului, Antonie Plãmãdealã, pe de altã parte, în
volumul sãu recent de amintiri îl prezintã astfel pe Vasile Leu: «...fiul
episcopului Grigore Leu al Huºilor, Vasile Leu, care se pretindea episcop, fãcut
undeva pe la Viena de nu ºtiu cine. Adevãrul era cã era numai preot, dar era
un ºmecheraº». Actualul mitropolit Antonie fusese închis în celulã, pe când era
ieromonah, cu Vasile Leu, la Jilava.

Vasile Leu trece la cele veºnice «în 1978, la Mãnãstirea Cernica»,
«refuzând pânã la moarte compromisurile». Desigur, dezvãluiri ulterioare vor
aduce luminã în cazul lui Vasile Leu.

Din cei 28 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române prigoniþi de comuniºti, în
afarã de câþiva, toþi ceilalþi au cunoscut recluziunea monasticã.

Printre primii ierarhi înlãturaþi din scaun ºi trimiºi în surghiun la mãnãstire a
fost arhiepiscopul Chiºinãului ºi mitropolitul Basarabiei, Efrem Enãcescu. Ales
arhiepiscop ºi mitropolit la 12 ianuarie 1944 - dupã ce, din 1938 ºi pânã atunci,
fusese locþiitor la Chiºinãu, cu numele de Tighineanul - în vara aceluiaºi an, nu
ºi-a mai putut continua activitatea, din cauza invadãrii Basarabiei de armatele
sovietice ºi s-a refugiat la Bucureºti; în anul 1947, arhiereului Efrem i se dãdea
«sarcina slujirii ca spiritual ºi îndrumãtor duhovnicesc al studenþilor teologi din
Bucureºti». Cum era, însã, cunoscut pentru lucrãrile ºi predicile sale
antibolºevice, fostul mitropolit Efrem a fost trimis «în surghiun la Cernica»,
unde a fost ºi stareþ «pînã în anul 1952» ºi unde a ºi trecut la Domnul, la «5

165



decembrie 1968». Afirmaþiile cã mitropolitul Efrem Enãcescu ar fi fost «ucis în
detenþie de ruºi», sau cã «moare în detenþie» nu se adeveresc.

În anii 1942-1944, locþiitor al episcopului Tomisului a fost arhiereul Eugenie
Laiu Suceveanul. Destituit în 1944, este trimis la Mãnãstirea Neamþ. Oricum,
în 1949 este certificatã prezenþa sa acolo. Dupã Vasile Manea, arhiereul
Eugeniu (sic) Laiu, «pentru acþiuni duºmãnoase faþã de comunism, a fost
arestat în 1949, potrivit informaþiilor provenite de la protopopiatul Tg. Neamþ».
Arhiereul Eugenie Laiu trece la Domnul - dupã pãrintele Mircea Pãcurariu - la
1 aprilie 1967, fiind «înmormântat în cimitirul Mãnãstirii Horaiþa», unde a ºi fost
trimis în surghiun. Dupã Vasile Manea, însã, acelaºi arhiereu «a încetat din
viaþã la 20 aprilie 1968». Totodatã, Vasile Manea considerã cã cele scrise de
Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii despre episcopul Leu, «pe care l-a
întâlnit în închisoare „tare dãrâmat, umblând în cârje, înþolit în straie miþoase
dã baciu la o stânã de munte înalt”, interogat împreunã cu doctorul Voiculescu
de gardieni, „batjocoriþi ºi beºteliþi, insultaþi, înjuraþi ºi porcãiþi”, s-ar putea referi
în realitate la episcopul Laiu, pentru cã episcopul Leu a murit în martie 1949 ºi
nu a fost arestat». Într-adevãr, episcopul Grigorie Leu trecuse la Domnul la 
1 martie 1949.

Înscãunat mitropolit al Bucovinei la 25 martie 1941, Tit Simedrea s-a retras
din tronul mitropolitan la 31 ianuarie 1945, «înþelegând cã va fi disponibilizat
din oficiu». Dupã retragerea din scaun, i s-a fixat domiciliul la schitul Darvari,
din Bucureºti. A «asistat la unele întâlniri» ale grupului «Rugul aprins al Maicii
Domnului», þinute la Mãnãstirea Antim pânã în 1948. Apoi, «din 1959», ierarhul
Tit Simedrea a vieþuit la Mãnãstirea Cernica, unde a ºi adormit în Domnul la 9
decembrie 1971, «sub atenta supraveghere a Securitãþii, care îi fixase
domiciliul obligatoriu». Mormântul sãu este în cimitirul Mãnãstirii Cernica.

Eruditul mitropolit al Moldovei, Irineu Mihãlcescu (1939-1948), întrucât pre-
dica deschis împotriva regimului sovietic, a fost «forþat sã se retragã din
scaun» la 16 august 1947, ºi trimis în surghiun la Mãnãstirea Neamþ, pentru
ca, la 3 aprilie 1948, sã sfârºeascã prin «otrãvire» sau «în condiþii misterioase,
se pare otrãvit», sau, dupã alte mãrturii, «în împrejurãri neelucidate», sau «în
împrejurãri neclare», sau «moarte suspectã». Totuºi, pãrintele profesor dr.
Mircea Pãcurariu scrie, în Istoria Bisericii Ortodoxe Române din 1997, cã
«bãtrân ºi bolnav, mitropolitul Irineu s-a retras din scaun, în august 1947» ºi
«s-a retras la Mãnãstirea Agapia, unde a ºi murit, la 3 aprilie 1948». La fel, ºi
preasfinþitul episcop Gherasim Cucoºel-Putneanul scria, într-o carte publicatã
în 2001, cã mitropolitul Irineu Mihãlcescu «s-a retras din scaun, pe motiv de
boalã, stabilindu-se la Mãnãstirea Agapia; în 3 aprilie 1948, trece între aleºii
Domnului», pentru ca, tot episcopul Gherasim sã scrie, în aceeaºi carte, cã, în
1947, mitropolitul Irineu Mihãlcescu «a fost pensionat din scaunul mitropolitan
ºi trimis la Mãnãstirea Agapia, iar Marina (Justinian, n. n.) a fost ales mitropo-
lit». Mai mult chiar, episcopul Gherasim precizeazã cã «Marina l-a înlocuit pe
Irineu prin intermediul Statului» ºi adaugã: «Dupã mai bine de jumãtate de
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secol, cine mai ºtie adevãrul?» Cel de Sus, fireºte, ºi-l va dezvãlui când va voi!
Sigur este cã mitropolitul Irineu a fost «forþat sã se retragã din scaun» la 16
august 1947.

Mitropolia Olteniei a fost desfiinþatã la 20 aprilie 1945 ºi, în aceeaºi zi, era
pensionat ºi mitropolitul ei, Nifon Criveanu - înscãunat la 21 decembrie 1939 -
cu toate cã avea doar «vârsta de 56 de ani».

Mitropolitul Nifon a trecut la Domnul la 14 iunie 1970, în Bucureºti, la Schitul
Maicilor, unde a fost trimis în surghiun, iar mormântul sãu este în cimitirul
Mãnãstirii Cernica.

Pe scaunul Episcopiei Dunãrii de Jos a urcat, la 25 iunie 1924, episcopul
Cosma Petrovici, care a pãstorit «pânã în august 1947», «când s-a retras din
scaun», potrivit pãrintelui Pãcurariu. Însã pãrintele Pãcurariu nu indicã motivul
retragerii episcopului Cosma ºi nici unde s-a retras - în realitate, trimis de
comuniºti în recluziune monasticã - ci doar cã a murit la 16 decembrie 1948.
De la Vasile Manea aflãm cã episcopul Cosma «a fost „pus în retragere” prin
decretul 1836/10 septembrie 1947».

Autoritãþile comuniste din România postbelicã voiau sã înlãture, cu orice
preþ, pe însuºi patriarhul Nicodim Munteanu (1939 - + 27 febr. 1948), care nu
accepta, fireºte, sã le fie „tovarãº de drum”, sau, cum aflãm scris într-o lucrare
editatã de Consiliul Naþional Român în 1983, la Freiburg - ºi prefaþatã de dl.
Cicerone Ioniþoiu - pentru cã «a refuzat sã devinã o unealtã docilã în mâna
comuniºtilor. Mai mult, patriarhul Nicodim voia sã aleagã noi ierarhi, care nu le
plãceau, însã, autoritãþilor comuniste, ca în cazul arhimandritului Vasile
Vasilachi, fost secretar patriarhal, predicator la Catedrala patriarhalã ºi stareþ
al Mãnãstirii Antim în timpul patriarhatului sãu. Mai exact, în 1946, patriarhul
Nicodim l-a «recomandat» pe pãrintele Vasile Vasilachi sã fie arhiereu vicar
«dar guvernul comunist s-a opus».

Dupã cum am amintit deja, patriarhul Nicodim a fost cel care a dat
binecuvântare mitropolitului Nicolae al Rostovului ºi duhovnicului sãu isihast,
protoiereul Ioan Kulîghin, sã se stabileascã la Mãnãstirea Cernica. ªi tot
acelaºi patriarh ºi-a dat consimþãmântul, în 1946, ca grupul de intelectuali ai
miºcãrii isihaste «Rugul aprins al Maicii Domnului» sã-ºi desfãºoare activitatea
la Mãnãstirea Antim din Bucureºti. De fapt, la Mãnãstirea Antim, încã din 1945,
sub oblãduirea stareþului acesteia, arhimandritul Vasile Vasilachi, se începuse
«o activitate cu caracter spiritual».

În vara anului 1947, patriarhul Nicodim Munteanu «este obligat sã se
retragã la Mãnãstirea Neamþ, sub supraveghere permanentã». Cel puþin, aici,
la Mãnãstirea Neamþ, patriarhul Nicodim era alãturi de «duhovnicul» sãu,
arhimandritul Ambrozie Nechifor, un monah «fãrã nici o clasã primarã», dar
autodidact ºi foarte îmbunãtãþit duhovniceºte.

Retragerea patriarhului Nicodim la Mãnãstirea Neamþ era consemnatã ºi de
publicaþia catolicã francezã din martie 1948 - menþionatã mai sus - potrivit
cãreia retragerea patriarhului Nicodim, efectuatã dupã vizita patriarhului Alexei
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al Moscovei, se datora «dezacordului grav» dintre întâistãtãtorul Bisericii
Ortodoxe Române ºi guvernul comunist. «Dupã vizita spectacularã pe care
patriarhul Alexei o fãcu la Bucureºti (sfârºit mai-7 iunie 1947)» - consemneazã
respectiva publicaþie - «patriarhul Nicodim s-a retras în vechea sa mãnãstire
de la Piatra (sic) Neamþ, ºi el nu revenise încã la sfârºitul lui noiembrie. Motivul
de sãnãtate invocat pentru aceastã lungã absenþã (de pe tronul patriarhal, n.
n.) nu ar fi decât un mijloc de-a disimula în public dezacordul grav existent între
el ºi guvern, mai ales cã acesta a trecut complet sub controlul partidului
comunist (noiembrie 1947)». Acolo, în Mãnãstirea Neamþ, la 27 februarie 1948,
patriarhul Nicodim ºi moare «otrãvit», dupã dl. Cicerone Ioniþoiu sau
«asasinat», dupã dl. Sergiu Grossu. Iar, dupã un documentar realizat în
octombrie 1996, patriarhul Nicodim moare «în condiþii cel puþin curioase», sau
«dupã unele surse, a fost otrãvit».

Patriarhul Nicodim a fost îngropat în catedrala patriarhalã, alãturi de
predecesorul sãu, Miron Cristea.

Pus în retragere în 1947, prin decretul 1836 din 10 septembrie al acelui an,
a fost ºi episcopul Lucian Triteanu al Romanului, înscãunat la 10 iunie 1923.
Cu toate cã, într-o lucrare publicatã în 1984, preotul cãrturar Scarlat Porcescu
avea sã scrie urmãtoarele: «La o vârstã înaintatã, cu puterile slãbite din cauza
unui accident, episcopul Lucian s-a retras din scaun în luna august 1947. El a
mai trãit pânã la 6 septembrie 1953, locuind în casa proprietate personalã, si-
tuatã în apropierea episcopiei, pe care, prin testament, a trecut-o în patrimoni-
ul eparhiei». Mai mult, chiar ºi în Istoria postdecembristã a profesorului
Pãcurariu, aflãm cã episcopul Lucian Triteanu «s-a retras din scaun în august
1947». Însã profesorul Pãcurariu nu indicã motivul retragerii episcopului Lucian
din scaun ºi nici nu menþioneazã unde s-a stabilit. De fapt «retragerea» epis-
copului Lucian în casa din incinta episcopiei era, în realitate, recluziune
monasticã impusã de autoritãþile comuniste. Mai ales cã incinta ºi catedrala
unei eparhii au statut de mãnãstire. S-a mutat la Domnul la 6 septembrie 1953,
fiind înmormântat în curtea episcopiei.

Ca locþiitor al episcopului Episcopiei Râmnicului, reînfiinþatã la 20 aprilie
1945, a fost ales, la 21 aprilie 1945, arhiereul vicar-patriarhal Athanasie Dincã
Bîrlãdeanul. Numai cã, la 11 martie 1948, arhiereul locþiitor Athanasie este
destituit ºi trimis la Mãnãstirea Neamþ, unde va fi ºi profesor la Seminarul
monahal înfiinþat acolo de patriarhul Justinian. Seminarul monahal de la
Mãnãstirea Neamþ a început sã funcþioneze din luna februarie a anului 1949
doar cu profesori arhierei, ºi având ca prim director al sãu pe episcopul
Partenie Ciopron. Dupã desfiinþarea Seminarului monahal de la Neamþ în
1952, arhiereul Athanasie este trimis la Mãnãstirea Cernica, unde, potrivit
pãrintelui Pãcurariu, «moare Ia 6 Ianuarie 1973». Vasile Manea scrie, însã, cã
arhiereul Athanasie Dincã «a murit la Cãldãruºani» ºi chiar «în anul în care a
fost înlãturat din scaunul episcopal».

Referitor la Mãnãstirea Neamþ, se cuvine relevat cã, în 1949, se aflau în
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incinta acesteia cinci ierarhi ortodocºi destituiþi de cãtre autoritãþile comuniste:
Partenie Ciopron, Emilian Antal, Pavel ªerpe, Eugenie Laiu ºi Athanasie Dincã.

Arhiereul Veniamin Pocitan, episcop al Huºilor în anii 1932-1934, cu numele
de Bârlãdeanul, a fost ºi episcop vicar-patriarhal în anii 1935-1948. În 1948 a
fost pensionat oficial, pe motiv de vârstã, la 78 de ani. Din Istoria pãrintelui
Pãcurariu aflãm cã arhiereul Veniamin Pocitan a trecut la Domnul în 1955, fãrã
a se indica ºi locul unde a vieþuit de la îndepãrtarea sa din scaun ºi pânã în
acel an sau unde a fost înmonnântat.

Trimis în recluziune monasticã, în perioada respectivã, a fost ºi vlãdica
Partenie Ciopron, care a fost episcopul Armatei din 1937 ºi pânã la 3 august
1948.

Episcopul dr. Partenie Ciopron avea gradul de general de brigadã ºi era al
treilea ierarh al Armatei române, cu reºedinþa la Alba Iulia. La aceastã datã,
conform Legii 177 din 3 august 1948, Episcopia Armatei se desfiinþeazã, iar
episcopul ei, Partenie Ciopron, «se ºterge din controalele armatei» - adicã este
scos din cadrele active ale acesteia - ºi «pensionat» la «4 august l948».

În mai 1949, patriarhul Justinian îl aduce pe vlãdica Partenie Ciopron ca
episcop vicar-patriarhal, în decembrie 1949, însã, Partenie Ciopron este
îndepãrtat de la Patriarhia românã, pe motiv cã era autorul unei pastorale din
«perioada Campaniei de Est, în care amintea cã ostaºii luptã „împotriva
bolºevismului” ºi pentru „apãrarea credinþei ºi gliei strãmoºeºti”».

Ca vicar-patriarhal - potrivit mitropolitului Antonie Plãmãdealã - Partenie
Ciopron, «la o întâlnire cu studenþii la Institutul Teologic, le-a spus: „Fiþi atenþi:
sunteþi ca niºte oi în mijlocul lupilor, cum spune Mântuitorul”. Textul era biblic ºi
se potriveºte oricãror generaþii de viitori preoþi. Ei bine, de îndatã, textul a fost
tãlmãcit de invizibilii ascunºi printre ascultãtori ca un text de condamnare ºi
blamare a „revoluþiei” comuniste. Ceea ce ºi era, aplicat la imediat. Dar textul
era, totuºi, biblic. A doua zi, episcopul Ciopron a fost trimis la mãnãstire».

Patriarhul Justinian a trimis pe ierarhii, ale cãror eparhii fuseserã desfiinþate
în 1948, ca profesori la Seminarul monahal de la Mãnãstirea Neamþ. Vlãdica
Partenie Ciopron a fost ºi el trimis la Mãnãstirea Neamþ în decembrie 1949, ca
profesor ºi director al respectivului Seminar monahal. Numai cã, în toamna
anului 1950, ex-episcopul Armatei era trimis la Mãnãstirea Sf. loan cel Nou de
la Suceava, ca stareþ.

Ca stareþ fiind, în toamna anului 1961, Partenie Ciopron era «anchetat din
nou, urmând ca pe lângã privaþiunile ce le suportase sã i se ridice ºi bruma de
pensie». Ancheta era condusã «de un inspector de la culte pe numele de
Ciubotariu care, în interogatoriu, s-a axat pe cele cuprinse în pastorala mai
sus-amintitã. Rãspunsul ierarhului Partenie a fost cã acelaºi zel l-a depus ºi în
Campania de Vest, drept pentru care a fost decorat de mareºalul sovietic
Malinovski, iar acest lucru nu l-a fãcut cunoscut pentru „cã nu era cazul”». latã,
însã cã de cele declarate de vlãdica Partenie Ciopron avea sã fie «înºtiinþat ºi
Emil Bodnãraº», fapt care a dus la „reabilitarea” sa, fiind numit locþiitor al
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episcopului Romanului ºi Huºilor - unde mai fusese, de altfel, numit de la 13
septembrie 1947 ºi pânã la 15 decembrie acelaºi an - iar, de la 4 martie 1962,
înscãunat episcop al aceleiaºi eparhii. Aºadar, dupã un „semi-exil” de 14 ani la
Mãnãstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, vlãdica Partenie urcã pe tronul
Romanului ºi Huºilor, unde va pãstori pânã la 1 ianuarie 1978, când «bolnav
fiind, s-a retras la Mãnãstirea Vãratec». Din scaunul Romanului ºi Huºilor se
retrage în 1978 la Mãnãstirea Vãratec «ºi din cauza necazurilor fãcute de cãtre
Securitate». La Vãratec, s-a ºi mutat la Domnul, la 28 iulie 1980, fiind
înmormântat în cimitirul mãnãstirii. Regretabil este cã nici pânã astãzi
Episcopia Armatei n-a fost încã reînfiinþatã !

Episcopia ortodoxã a Maramureºului a fost desfiinþatã la 18 septembrie
1948. La 30 noiembrie 1947, fusese sfinþit episcop al acesteia Sebastian
Rusan. Trei zile dupã desfiinþarea episcopiei, adicã la 21 septembrie 1948,
vlãdica Sebastian devine titularul arhiepiscopiei Sucevei ºi Maramureºului.
Desfiinþatã ºi Arhiepiscopia Sucevei ºi Maramureºului, prin hotãrârea Adunãrii
Naþionale Bisericeºti din 26 februarie 1950, din dispoziþia autoritãþilor
comuniste, arhiepiscopul Sebastian Rusan este învestit ºi înscãunat mitropolit
al Moldovei la 25 martie 1950, al cãrei întâistãtãtor rãmâne pânã la moartea sa
din 15 septembrie 1956.

în 1992, preotul Nicolae Grebenea - care a fost închis la Aiud, Baia Sprie ºi
în mina de la Cavnic - dezvãluia presei bisericeºti cã, din cele ce i-au fost
spuse de pãrintele Ilie Cleopa, în anul 1975, mitropolitul Sebastian Rusan, ca
ºi episcopul Aradului, Andrei Magieru, au fost otrãviþi. Iatã ce i-ar fi spus
pãrintele Cleopa: «Într-o searã, era la mine Mihail Sadoveanu, marele scriitor.
El mi-a zis: Cleopa, fugi la Iaºi, cã astã-searã primesc hapul mitropolitul
Sebastian (Rusan) ºi episcopul de la Arad, Magieru. Am spus: Nu mai pot
ajunge, e târziu... Dar el a spus : Nu cu trenul, du-te repede cu maºina mea.
Du-te ºi spovedeºte-l ºi împãrtãºeºte-l. Poate îl prinzi viu. Am plecat în grabã.
Când am intrat în palatul mitropolitan, mitropolitul era înlemnit pe scaun, cu o
mânã în sus». Iar, la întrebarea pãrintelui N. Grebenea, «de ce l-au ucis» pe
mitropolitul Sebastian Rusan, pãrintele Cleopa i-a rãspuns: «Se bucura de
trecere, dar vorbea prea deschis. El spunea oamenilor: „Nu vã luaþi dupã ãºtia
care zic cã nu existã Dumnezeu: ãºtia-s nebuni. Cum sã nu existe Dumnezeu?
Cine le-a fãcut pe toate?» Mormântul sãu este în curtea mitropoliei din Iaºi,
lângã Biserica Sfântul Gheorghe.

Vasile Manea îl caracteriza pe mitropolitul Sebastian Rusan astfel: «Dar ºi
printre ierarhii numiþi de cãtre autoritãþile comuniste au existat oameni cu dem-
nitate, care au plãtit uneori cu viaþa curajul de a nu se supune stãpânirii atee.
Este ºi cazul mitropolitului Sebastian Rusan care se pare cã a fost otrãvit».

Ca episcop al Aradului, era înscãunat, la 2 februarie 1936, Andrei Magieru.
Mãrturia preotului Nicolae Grebenea, inseratã mai sus, indicã, totodatã, cã ºi
episcopul Andrei Magieru a fost otrãvit. De asemenea, ºi dl. Cicerone loniþoiu
scrie cã episcopul Andrei Magieru a fost «otrãvit la 13.05.1960». În momentul
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otrãvirii, Andrei Magieru era episcop în scaun. Mormântul sãu se aflã în cripta
arhiereascã de la Mãnãstirea Hodoº-Bodrog.

Arhiereul Emilian Dumitru Antal, fost vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei, fost
episcop locotenent al Episcopiei Argeºului, ºi fost locþiitor - locum tenens - al
Mitropoliei Bucovinei, a fost destituit în 1948. A fost exilat la Mãnãstirea Neamþ,
unde, din februarie 1949, a funcþionat ca profesor le Seminarul monahal. Apoi,
acelaºi ierarh a fost trimis la Mãnãstirea Cozia, pe care a ºi condus-o ca stareþ
«de la 1 septembrie 1950 pînã la 21 august 1952». La «20 august 1952»,
arhiereul Emilian Antal «a fost schimbat din stãreþia Mãnãstirii Cozia ºi trimis
stareþ la sf. Mãnãstire Topliþa» din judeþul Harghita, unde a rãmas timp de 19
ani, pânã la adormirea în Domnul, la 15 iunie 1971, fiind ºi înmormântat în
cimitirul acesteia.

Ierarhul românilor ortodocºi din S.U.A., Policarp Moruºca (1935-1939), a
fost reþinut în România de regele Carol al II-lea în 1939, în timpul celei de-a
doua cãlãtorii efectuate în þarã. Împiedicat, apoi, de cel de-al doilea rãzboi
mondial, episcopul Policarp spera, totuºi, sã se întoarcã în eparhia sa, dupã
terminarea rãzboiului, dar a fost reþinut în þarã de comuniºti; în scrisoarea sa
pastoralã cãtre clericii ºi credincioºii episcopiei sale din S.U.A., scrisã la
Bucureºti, la 20 decembrie 1945, episcopul Policarp scria: «Vin din nou în
mijlocul vostru, pe calea aceasta a scrisului, dacã altfel nu se poate încã, pânã
nu se vor relua raporturile diplomatice dintre marea republicã a S.U.A. ºi þara
noastrã, România. Sunt aproape ºase ani ºi jumãtate de când am plecat de
acolo, fãrã sã-mi aduc aminte cã se pregãteau evenimente care vor împiedica
reîntoarcerea mea în toamna anului 1939.» ªi tot în aceeaºi scrisoare
pastoralã, arhiereul Policarp scrie ºi despre misiunile care i-au fost încredinþate
în România, dupã reþinerea sa, astfel: «Cãci, dacã nu mi s-a îngãduit sã mã
întorc la misiunea mea din America, se cãdea sã-mi slujesc biserica ºi neamul
aici. Astfel, am fost numit, în 1941, director al Institutului Teologic din Bucureºti,
unde îºi fac educaþia ºi se pregãtesc viitorii preoþi ai bisericii noastre. Iar când
s-a cerut sã reînfiripãm viaþa religioasã ºi româneascã în Basarabia, am fost
trimis acolo, în partea sudicã, locotenent de episcop al Cetãþii Albe-Izmail,
pânã în 1944, când s-a ales episcop titular. Dupã aceasta, m-am întors iarãºi
la conducerea Institutului Teologic, pânã acum, când am fost delegat, de
Sfântul Sinod, locotenent de episcop în Eparhia Maramureºului.»

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a numit, într-adevãr, pe Policarp
Moruºca, locþiitor al episcopului Cetãþii Albe-Izmail la l septembrie 1941- pânã
în ianuarie 1944 — apoi, locþiitor al episcopului Maramureºului în decembrie
1945; unde a rãmas pânã la 11 decembrie 1946. Faptul cã vlãdica Policarp a
fost ierarh în Basarabia i-a agravat, desigur, reîntoarcerea în S.U.A., aºa încât
noile autoritãþi comuniste l-au pensionat în 1948. Vlãdica Policarp avea sã se
mute la Domnul în 1958, fiind îngropat la Mãnãstirea Sf. loan Botezãtorul din
Alba-Iulia, unde i se ºi stabilise domiciliu obligatoriu. De aici, de la Alba Iulia,
cu puþin timp înainte de a trece la Domnul, ierarhul Policarp trimitea o scrisoare
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pastoralã «cãtre Episcopia Ortodoxã Românã din America Vatra Româneascã
- Grass Lake, Michigan», la 14 iulie 1958, semnând «episcopul Americii în
retragere».

Grigorie Leu, episcopul Huºilor (1940-1949), a fost înlãturat din scaun ºi
pensionat în 1949. Episcopul Leu a fost „pus în retragere” la 5 februarie 1949,
când eparhia sa a fost împãrþitã între episcopiile de Roman ºi Galaþi, ºi a murit,
în vârstã de 69 de ani, la 1 martie 1949, adicã la nici o lunã de la destituirea
sa. Potrivit d-lui Cicerone Ioniþoiu, episcopul Grigorie Leu a murit «otrãvit».
Vlãdica Leu a fost otrãvit în Mãnãstirea Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel din Huºi,
unde vieþuia ºi care era ºi sediul Episcopiei Huºilor. Din cartea editatã de
Consiliul Naþional Român, în 1983, aflãm cã «moartea misterioasã survenitã
pe neaºteptate a episcopului de Huºi, Grigore Leu», s-ar fi datorat faptului cã
«el era singurul care cunoºtea pe fãptaº ºi metodele folosite pentru exter-
minarea Patriarhului Nicodim ºi a mitropolitului Irineu Mihãlcescu». într-o
lucrare editatã în 1995, la Cluj-Napoca, gãsim scris despre episcopul Grigorie
Leu: «In cadrul Sinodului, a avut funcþia de coordonator al Bisericii din exil.
Datoritã refuzului de a afilia bisericile române din exil la Patriarhia Moscovei,
este arestat ºi ucis».

Din cele consemnate într-un cotidian bucureºtean, din 21 aprilie 2001,
otrãvirea episcopului Leu s-ar fi datorat ºi fugii fiului sãu preot, Vasile, în
Occident, în august 1948, ºi care «a înfiinþat mai multe parohii ortodoxe
româneºti în exil, încercând sã coaguleze exilul». Motiv pentru care, «în þarã»,
scrie ziaristul, «reacþia autoritãþilor nu se lasã aºteptatã, în primul rând, a avut
de suferit tatãl lui Vasile Leu, episcopul Grigorie Leu. Pe 25 februarie 1949,
episcopul Grigore este invitat la Bucureºti, pentru discuþii. La întoarcere, i se
face rãu ºi, dupã trei zile, moare, fiind mai mult ca sigur otrãvit».

Valeriu Moglan Botoºãneanul, fost locþiitor al mitropolitului Moldovei în iunie-
decembrie 1939, ºi locþiitor al episcopului Buzãului din 5 septembrie 1942 ºi
pânã în ianuarie 1944, a fost depus din treaptã în 1949 ºi trimis la Mãnãstirea
Neamþ, unde a ºi trecut la Domnul la 14 august 1949. De semnalat, însã, cã,
la Slujba înmormântãrii ierarhului Valeriu Moglan, din «15 August» 1949,
sãvârºitã în biserica Mãnãstirii Neamþ, aºa cum scria, foarte recent, un
participant la aceasta - pe atunci diacon - actualul episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei, preasfinþitul Gherasim Cucoºel-Putneanul, «nu a fost
niciun vlãdicã la înmormântare». Mormântul sãu este în cimitirul Mãnãstirii
Neamþ.

Episcopia Caransebeºului a fost contopitã cu Arhiepiscopia Timiºoarei «la
data de 5 februarie 1949», iar episcopul ei, Veniamin Nistor (24 august 1941-
5 februarie 1949), potrivit pãrintelui Pãcurariu, «s-a retras la Catedrala
Reîntregirii din Alba Iulia». Realitatea este cã episcopul Veniamin Nistor a fost
«obligat sã pãrãseascã imediat eparhia pe care a condus-o timp de 8 ani,
retrãgându-se forþat la Alba lulia, în localul fostei reºedinþe a episcopului
armatei, episcopie ºi aceasta desfiinþatã».
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Profesoral Petru Ardelean scrie despre episcopul Veniamin Nistor într-un
articol publicat în anul 2000, întitulat «Tragedia unui episcop», cã «era urmãrit
permanent ca unul ce nu agrea regimul comunist». Pensionat «din oficiu ºi
lipsit de orice resurse financiare», episcopul Veniamin pleca, deci, în februarie
1949 în recluziune monasticã la Mãnãstirea Sfântul loan Botezãtorul din Alba
lulia, unde ºi moare la 5 februarie 1963. Este îngropat în cimitirul mãnãstirii,
alãturi de alþi doi ierarhi: Policarp Moruºca ºi loan Stroia.

În iulie 1947, patriarhul Nicodim îºi alegea ca episcop vicar-patriarhal, cu
titlul de «Ploieºteanul», pe Pavel ªerpe. Dar, doar dupã câteva luni, pentru
atitudinea sa anticomunistã, autoritãþile îl pun „în disponibilitate”. Dupã
destituire, episcopul Pavel ªerpe a fost trimis la Mãnãstirea Neamþ, fiind, timp
de doi ani, ultimul director al Seminarului monahal - din toamna anului 1950 ºi
pânã în vara anului 1952. De la Mãnãstirea Neamþ, a fost trimis «la Mãnãstirea
Bistriþa-Neamþ», ºi, apoi, «la Curtea de Argeº, unde se fãceau cursurile de
reciclare a preoþilor din toatã þara». Aici, la Mãnãstirea Curtea de Argeº, ultimul
sãu loc de recluziune stabilit de autoritãþi, episcopul Pavel ªerpe trecea la
Domnul, în 1978.

Arhiereul Galaction Gordon, fost episcop vicar al Tomisului ºi fost secretar
al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost «retras forþat din scaun
în 1948» ºi trimis «cu domiciliul forþat în mãnãstire». Dar «în 1955», arhiereul
pensionar Galaction Gordon «a anunþat» trecerea sa la vechiul calendar, fapt
pentru care «a fost proclamat, la 5 aprilie 1955, conducãtorul Miºcãrii stiliste,
întitulat: Arhiepiscop ºi Mitropolit al Bisericii dreptslãvitoare de stil vechi din
R.P.R.» cu sediul la Mãnãstirea Slãtioara din Moldova, construitã «în 1948».
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române avea sã-l cateriseascã pe Galaction în
cadrul ºedinþei din 14 aprilie 1955. Spre sfârºitul lunii mai 1955, Galaction
Gordon este invitat la Bucureºti pentru a primi, chipurile, «notificarea legalizãrii
Bisericilor stiliste», dar, în timpul cãlãtoriei, este oprit «la Ploieºti» de cãtre
«Miliþie ºi Securitate ºi supus interogatorului», apoi, «mitropolitul este trimis cu
domiciliul forþat la Cernica pânã în primãvara lui 1956». Condamnat la «ºase
luni de închisoare» în primãvara anului 1956, în toamna aceluiaºi an,
mitropolitul Galaction a fost trimis «cu domiciliul obligatoriu la Mãnãstirea
Cãldãruºani». Adus la Cãldãruºani, mitropolitul Galaction reuºeºte, totuºi, sã
«sfinþeascã» trei episcopi în toamna anului 1956, ºi anume, pe pãrinþii:
Glicherie Tãnase, Evloghie Oþa ºi Metodiu Marinache. Episcopul Evloghie Oþa
a fost ºi el «închis» pentru o perioadã. La fel, ºi un alt episcop de stil vechi,
«Pahomie, a fost ºi el arestat în nenumãrate rânduri».

Din aprilie 1955 ºi pânã la trecerea sa la cele veºnice, în 1959, Galaction
Gordon s-a «aflat sub atenta supraveghere a Securitãþii», iar asupra morþii sale
«planeazã ºi astãzi suspiciuni», bãtrânii cãlugãri ºuºotind cã «lucrurile nu ar fi
fost tocmai curate».

Ierarhul Oradiei, Nicolae Popovici (28 iunie 1936-5 octombrie 1950), a fost
ºi el trimis în surghiun «din dispoziþia autoritãþilor de stat», la 5 octombrie 1950,
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la vârsta de numai 47 de ani. Mitropolitul Antonie Plãmãdealã scria, în 1992,
cã episcopul Nicolae Popovici «dupã ce în 1940 fusese expulzat de unguri de
la Oradea într-un vagon de animale, devenind erou naþional al rezistenþei
împotriva Diktatului de la Viena, în 1950, e din nou expulzat din eparhia sa ºi
mai trãieºte zece ani într-un exil în afara eparhiei». Acelaºi mitropolit preciza
cã episcopul Nicolae a reprezentat «obrazul curat al Bisericii, cãci el a fost
atunci glasul de protest al întregii ierarhii ºi al întregii Biserici împotriva celor ce
începuserã lupta cu religia, cu Biserica ºi cu slujitorii ei. Un glas s-a ridicat
atunci în numele tuturor: „Nu acceptãm scoaterea religiei din ºcoli”; „Nu
acceptãm batjocorirea neamului ºi Bisericii noastre”, cum se încerca o infamie
împotriva memoriei marelui ªaguna; „Nu acceptãm interzicerea tradiþiilor
noastre bimilenare creºtine”». Pãrintele Pãcurariu scrie, în ediþia a V-a a
Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, din 2000, cã episcopul Nicolae Popovici «a
fost pensionat, întrucât ceruse dreptul de a se face catehizarea tineretului ºi
criticase regimul în predicile sale». La rândul sãu, Vasile Manea, în ediþia a II-
a a cãrþii sale, Preoþi ortodocºi în închisorile comuniste, din 2001, scrie cã
episcopul Nicolae Popovici, «între numeroasele luãri de poziþie pentru care a
fost prigonit, la 1 ianuarie 1950, la sfârºitul Sfintei Liturghii, în faþa mulþimii de
credincioºi aflaþi în catedralã, a condamnat nedreptãþile ce se fãceau în þarã:
oameni întemniþaþi, deportaþi, împuºcaþi etc. Când i s-a cerut sã fie mai
prudent, a rãspuns: „credincioºii aºteaptã îmbãrbãtare ºi mângâiere”».
Consecinþa atitudinii demne a episcopului Nicolae Popovici a fost depunerea
din treaptã ºi, apoi, «trimis forþat la Mãnãstirea Cheia, judeþul Prahova, n.n. -
unde a rãmas (permanent supravegheat) pânã la moarte, în 1960 (în 1940,
fusese expulzat din Oradea de autoritãþile horthyste, acum era expulzat de cei
de un neam cu el)».

La vârsta de numai 57 de ani, episcopul Nicolae Popovici îºi dãdea
«obºtescul sfârºit la 29 octombrie 1960». Dupã Rãzvan Codrescu, ierarhul
Nicolae Popovici a murit «în împrejurãri pe cât de obscure, pe atât de
suspecte». Cert este cã episcopul Nicolae Popovici a trecut la Domnul «dupã
ce s-a încercat de mai multe ori otrãvirea sa». Vasile Manea aduce ca probã a
încercãrilor de otrãvire a episcopului Nicolae Popovici însãºi mãrturia preotului
profesor dr. Ilie Moldovan, care afirmã cã, atunci când l-a vizitat pe episcopul
Nicolae la Mãnãstirea Cheia, vlãdica i-a mãrturisit «cã a fost otrãvit de douã ori
ºi i-a cerut sã îi transmitã stareþului de la Sâmbãta - pãrintele Dinu, fostul vicar
al episcopului Nicolae Popovici - cã aºteaptã sã îl scoatã într-un fel de acolo».
Totodatã, Vasile Manea aduce ca mãrturie ºi un fragment dintr-o ultimã
scrisoare a episcopului Popovici adresatã unui fost coleg de facultate, la 10
ianuarie 1960, în care-i destãinuia: «...datoritã unor serii întregi de necazuri ºi
nenorociri, care au venit în lanþ, am fost la un pas de moarte. Mulþumesc însã
Atotputernicului cã m-a salvat ºi exclusiv lui îmi încredinþez soarta vieþii, mai
ales, de acum înainte... Aº putea sã scriu zeci de pagini de astã datã, dar
tocmai de aceea nu scriu. Durerile mari se învãluiesc mai bine în taina tãcerii»;
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în fine, Vasile Manea mai scrie cã episcopul Popovici a murit «la Mãnãstirea
Cheia, în condiþii neclare» ºi a fost înmormântat «la Biertan, în satul natal».
Dupã diaconul ªtefan Iloaie ºi Paul Caravia, episcopul Nicolae Popovici este
«mort la Biertan, lângã Blaj». La 20 august 1992, era deshumat ºi reînhumat
în Catedrala ortodoxã din Oradea, la 23 august din acelaºi an.

Pãrintele Onofrei Pompei, preot greco-catolic, intervievat de dl. Ilie
Mihalcea, în 1995, la întrebarea: «Cunoaºteþi ºi alþi slujitori ai bisericii care au
suferit în temniþele comuniste?» a rãspuns: «Episcopul Hosu, episcopul
ortodox Popovici, care n-au cedat, alþii ºi alþii care n-au fãcut compromisuri».
Deci, pe episcopul Nicolae Popovici l-a cunoscut în temniþã pãrintele Onofrei
ºi-i elogiazã þinuta demnã de acolo.

Ceea ce se cade a mai fi relevat este cã, pe de o parte, episcopul Nicolae
Popovici, fiind ierarh în scaun, asista la reuniuni ale miºcãrii isihaste «Rugul
aprins al Maicii Domnului» de la Mãnãstirea Antim, de la înfiinþarea acesteia în
1946 ºi pânã la desfiinþarea ei în 1948; pe de alta, acelaºi vlãdicã s-a numãrat
printre candidaþii la scaunul de patriarh în 1948, fapt care n-avea sã fie uitat de
cel care a ajuns atunci patriarh, adicã, Justinian Marina. Tocmai faptele
acestea, de altfel, aveau sã contribuie nu numai la îndepãrtarea din scaun ºi
surghiunul lui la mãnãstire, ci ºi la întemniþarea sa. Episcopul Nicolae Popovici
fiind, împreunã cu episcopul Eugenie Laiu Suceveanul, cei doi ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române care au fost întemniþaþi.

Vasile Lãzãrescu a fost ales episcop al Episcopiei Timiºoarei în iunie 1940.
Episcopia avea sã fie ridicatã la treapta de arhiepiscopie în iunie 1947, iar, în
septembrie al aceluiaºi an, la rangul de mitropolie. Ca mitropolit, Vasile
Lãzãrescu «a pãstorit pînã la 18 decembrie 1961, cînd a fost pensionat» sau
«pus în retragere de Sf. Sinod», potrivit pãrintelui Pãcurariu. În realitate, însã,
mitropolitul Vasile Lãzãrescu a fost îndepãrtat din scaun la 18 decembrie 1961
ºi trimis în surghiun la Mãnãstirea Cernica, unde a trecut la Domnul în 1969.
Mormântul mitropolitului Vasile se aflã «în cimitirul bisericii din Corneºti, jud.
Timiº».

Teodor (Trandafir) Scorobeþ a fost ales arhiereu vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului, cu titlul de Rãºinãreanul, în 1946. Dar, «în 1948, a fost scos la pensie
forþat» ºi trimis, desigur, la mãnãstire. Lipsesc însã informaþiile. Nici chiar în
Istoria Bisericii Ortodoxe Române a pãrintelui Pãcurariu nu gãsim indicat unde
a vieþuit ierarhul Teodor ºi nici anul morþii sale. Mormântul sãu se aflã la
Rãºinari.

Urmaºul episcopului Nicolae Popovici pe tronul Oradiei a fost episcopul
Valerian Zaharia (1905-1996), înscãunat la 25 noiembrie 1951. În ianuarie
1997, mitropolitul Antonie Plãmãdealã declara cã Valerian Zaharia «intrase
chiar ca mare simpatizant al socialismului ºi comunismului când a fost ales
episcop, dar, dupã câþiva ani, ºi-a mai dat drumul la gurã». Motiv pentru care,
declara acelaºi mitropolit, episcopul Valerian «a fost scos fãrã milã din scaun
ºi din Sinod ºi-a rãmas aºa pânã aproape la 50 de ani, dat afarã», conchizând:
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«Deci, oriunde s-ar fi putut isca, ºi Securitatea era pretutindeni, oriunde s-ar fi
putut isca o asemenea iniþiativã, pericolul era decapitarea imediatã ºi
înfricoºarea celorlalþi». Scos «fãrã milã din scaun ºi din Sinod», episcopul
Valerian Zaharia a fost la 12 decembrie 1969. Preotul Vasile Ailioaei, parohul
Parohiei Podeanu din Bucureºti, scria, în 1996, cã vlãdica Valerian «a fost
pensionat împotriva voinþei sale în decembrie 1969, clipã din care episcopul
Valerian va redeveni un nonconformist singuratic, cum de altfel a fost toatã
viaþa». Acelaºi preot, Ailioaei, mai scria cã episcopul Valerian Zaharia «s-a
stabilit, dupã lungi peregrinãri, care i-au condus paºii „de la Nistru pân’la Tisa”,
în casa parohialã a parohiei Podeanu, din strada Dornei nr. 70». Care au fost
acele «lungi peregrinãri», adicã, unde a stat episcopul Valerian dupã
îndepãrtarea din scaun ºi pânã la venirea în casa parohialã amintitã, preotul
Ailioaie nu le prezintã; în casa parohialã a Parohiei Podeanu, episcopul
Valerian s-a stabilit «în ultimii ºase ani din viaþã», unde a ºi trecut la cele
veºnice, în ziua de 13 martie 1996.

Episcopul Valerian Zaharia este, din cele cunoscute pânã în prezent, primul
ierarh îndepãrtat din scaun în timpul dictaturii comunist-ceauºiste.

Al doilea ierarh ortodox îndepãrtat din scaun în timpul dictaturii comunist-
ceauºiste a fost mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului (1967-1981). La 1 au-
gust 1981, mitropolitul Nicolae Mladin a fost «nevoit sã se retragã din scaun»,
sau «retras», potrivit pãrintelui Pãcurariu, stabilindu-se la Mãnãstirea Sâmbãta
de Sus, unde a ºi trecut la Domnul, la l iunie 1986.

Din cele prezentate, rezultã, deci, cã autoritãþile comuniste au folosit pentru
recluziunea monasticã a ierarhilor ortodocºi, depuºi din treaptã, mãnãstirile:
Cãldãruºani, Cernica, Neamþ, Agapia, Cheia, Cozia, Curtea de Argeº,
Ciorogârla, Topliþa, „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” din Huºi, „Sfânþul loan
Botezãtorul” din Alba lulia, Horaiþa, Sâmbãta de Sus, precum ºi schiturile:
Darvari (Bucureºti), Dragoslavele ºi Schitul Maicilor (Bucureºti). Aceste
aºezãminte monahale ortodoxe - 13 mãnãstiri ºi 3 schituri - fãceau parte
integrantã din spaþiul concentraþionar românesc ºi se aflau sub stricta ºi directa
supraveghere a Securitãþii.

Cu regret constatãm, însã, cã, în niciuna din cele ºase ediþii ale Ghidului
aºezãmintelor monahale ortodoxe din România - ultima, în 2001- editate de dl.
Mihai Vlasie nu gãsim nicio referinþã sau menþiune despre surghiunul vreunui
ierarh ortodox într-unul din aºezãmintele monahale amintite mai sus. Dupã
cum, aceeaºi constatare este valabilã, din pãcate, ºi în privinþa celor douã ediþii
- I în 1993, a II-a în 1995 - ale lucrãrii, Ghidul schiturilor, mãnãstirilor ºi
aºezãmintelor monahale cu moaºte ºi icoane fãcãtoare de minuni, apãrutã la
Editura Anastasia din Bucureºti ºi semnatã de d-nii Ion Bãcãnaru ºi Gheorghe
Iacob.

Dacã la cei 28 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, trecem ºi pe
mitropolitul Visarion Puiu ºi pe episcopul Vasile Leu, rezultã cã numãrul celor
care au suferit prigoana comunistã se ridicã la 30. Adicã 30 de ierarhi ortodocºi
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români au fost victimele dictaturii comuniste din România. La care, fireºte, se
cuvin adãugaþi ºi cei doi ierarhi români ortodocºi de stil vechi, ceea ce dã
numãrul total de 32. Oricum, indiferent de numãrul lor, cert este cã toþi aceºti
ierarhi prigoniþi de comuniºti, unii chiar uciºi prin otrãvire, ºi alþii trimiºi cu
domiciliul forþat în mãnãstiri ºi schituri - cei mai mulþi dintre ei - reprezentau elita
ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, care nu a voit sã facã nici un compromis
cu cei fãrã de Dumnezeu; într-adevãr, toþi ierarhii depuºi din scaun, trimiºi în
surghiun la mãnãstiri sau schituri, supravegheaþi, prigoniþi, întemniþaþi - doi - ºi
unii dintre ei ºi omorâþi, prin otrãvire, reprezintã «obrazul curat» al Bisericii
Ortodoxe Române în lupta acesteia împotriva ideologiei inumane comuniste.
Iatã de ce se cuvine ca suflarea româneascã ortodoxã sã nu-i uite. Iar Sinodul
Bisericii Ortodoxe Române sã-i canonizeze, în sfârºit, ca ierarhi mãrturisitori,
mãcar pe unii dintre vlãdicii ei martiri din anii dictaturii comuniste; în fond, este
datoria moralã a Sinodului, mai ales cã, «dacã e adevãrat cã somnul raþiunii
naºte monºtri, nu e mai puþin adevãrat cã nici amorþeala memoriei nu produce
îngeri».

Comunicare prezentatã în cadrul Simpozionului, 
Experimentul Piteºti - Secþiunea a II-a, 4-6 octombrie 2002 

organizat de Fundaþia Culturalã Memoria - Filiala Argeº.
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