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 9Binecuvântare

Binecuvântare 

† TEOFAN,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

În cursul acestei dimine]i, am s\vâr[it Sfânta [i Dumne-
zeiasca Liturghie cu Preasfin]itul P\rinte Emilian de la Râm-
nicu-Vâlcea, cu câ]iva p\rin]i stare]i [i în prezen]a multor
credincio[i.

La momentul rânduit, dup\ citirea Sfintei Evanghelii, s-a
rostit ectenia pentru odihna celor pleca]i dintre noi. În acele
clipe ne-am gândit la ei; gândul s-a îndreptat spre acei c\-
lug\ri, acele c\lug\ri]e, acei fra]i, acele surori care, acum 50 de
ani, au p\r\sit zidurile m\n\stirii unde intraser\ de câteva
zeci de ani sau cu câteva zile mai înainte, f\g\duind lui Dum-
nezeu c\ vor petrece, cum spune slujba tunderii în monahism,
în via]\ monahal\: feciorie, s\r\cie [i ascultare pân\ în ultima
clip\ a vie]ii lor în aceast\ lume. Unii au f\cut-o, al]ii, poate,
mai pu]in. Ca o str\fulgerare, gândindu-m\ la ei pentru o
clip\, mi-a venit în minte o sfânt\ [i dumnezeiasc\ slujb\ s\-
vâr[it\ acum [apte-opt ani în marea catedral\ de la Moscova
„Hristos Mântuitorul”, în care au fost canoniza]i peste o mie
de arhierei [i preo]i, monahi, cre[tini laici care au murit în
închisorile sovietice în anii ’20, ’30, ’40. Atmosfera care s-a
creat în acel moment acolo, înainte de începutul Sfintei
Liturghii, când s-a s\vâr[it ultimul parastas – a[a cum este
rânduiala în Biserica Ortodox\ pentru cei care urmeaz\ s\ fie
anun]a]i c\tre poporul de fa]\ ca f\când parte din rândul
sfin]ilor recunoscu]i de Biseric\, fiind binepl\cu]i ai lui
Dumnezeu –, atmosfera care a fost tr\it\ cu intensitate mult\
de cei peste dou\ sute de arhierei care au s\vâr[it atunci
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Sfânta Liturghie, am resim]it-o parc\ aici, la o scar\ mai mic\,
ce-i drept, dar nu mai pu]in real. Gândindu-m\, spun, ca o
str\fulgerare, la tot ceea ce s-a întâmplat în acel an, 1959, [i în
anii care au venit dup\ aceea, pentru sute de monahi [i
monahii (aici, în cursul zilei de ast\zi vor fi probabil men]io-
nate [i cifre), care au p\r\sit zidurile m\n\stirilor. Unii s-au
întors, al]ii au luat drumul închisorilor [i au murit acolo, al]ii
au revenit în m\n\stire, cei mai mul]i au plecat la cer; unii
dintre ei, câ]iva, probabil, [i pe zi ce trece mai pu]ini, înc\ sunt
în via]\.

Prima mea întâlnire cu cei care au trecut prin momentul
1959 s-a petrecut chiar în primele zile, în primele s\pt\mâni
ale vie]ii mele pe p\mânt. N-am [tiut pân\ la vârsta de trei-
patru ani sau nu în]elegeam foarte bine de ce în familie la
mine erau doi ta]i [i dou\ mame. Vedeam doi b\rba]i [i dou\
femei. Crescând, mi-am dat seama despre ce este vorba. Erau
acolo sora mamei, care fusese c\lug\ri]\ [i fusese dat\ afar\ în
’59 ([i unde s\ mearg\ decât la sora ei!), [i un p\rinte, care
acum este pe moarte, p\rintele Teofil de la Schitul Sl\nic,
ierodiacon într-un schit la câ]iva kilometri de satul natal, [i
care fusese izgonit din m\n\stire în urma aceluia[i decret. {i
unde s\ se a[eze decât într-o familie ata[at\ de Biseric\!... {i
a[a i-am întâlnit în primele zile, în primii ani ai vie]ii, acolo, în
ograda casei p\rinte[ti, neîn]elegând prea bine despre cine [i
despre ce este vorba.

În anul 1964, m\icu]a s-a întors la m\n\stirea ei; prin anii ’70,
p\rintele a reu[it s\ se întoarc\ [i el în m\n\stire. De-a lungul
anilor care au urmat, cunoscându-i pe cei doi, am început s\
m\ interesez mai mult despre ra]iunea petrecerii lor în acea
perioad\ în afara m\n\stirii. Mi-au povestit ce s-a întâmplat,
fiecare cu povestea lui, cu drama lui, cu durerea lui, situa]ie
pe care am întâlnit-o ulterior adesea, ca o fantom\ ce urm\rea
foarte multe persoane care trecuser\ prin acea izgonire.

Am cunoscut, de asemenea, o m\icu]\ de la M\n\stirea
„Dintr-un lemn” care a trecut prin aceea[i dram\. Are aproape
70 de ani de via]\ c\lug\reasc\. Am întrebat-o acum vreo doi-
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trei ani: „Ce mai faci, m\icu]\, ce-]i mai dore[ti acum?”. Dou\
doruri sau dou\ gânduri sau dou\ dorin]e [i le-a exprimat;
dar de fapt una singur\: s\-i ajute Dumnezeu s\ moar\ în
m\n\stire. „Dar de ce te temi?” „P\i, mi-e team\, Vl\dica! Mi-e
team\ pentru c\ ceea ce am p\timit eu în anul acela, 1959, nu
mai pot uita [i am tot timpul sentimentul c\ mâine iar\[i
cineva scoate de la sertar un document precum acela... [i eu
doresc s\ mor în m\n\stire”. {i nu putea [i nu poate înc\ s\ se
deta[eze de teama c\, într-o zi, acela[i lucru se poate întâmpla.
Se în[al\, probabil, sau cine [tie ce premoni]ie are în suflet,
dar prin ea mi-am dat seama c\ intensitatea cu care mo-
mentele acelea au fost tr\ite a r\mas puternic înr\d\cinat\ în
fiin]a multora, pentru c\ cel care a cunoscut o dat\ [i a încercat
s\ tr\iasc\, câtu[i de cât real, dulcea]a vie]ii c\lug\re[ti e
foarte greu s\ o uite. {i în via]a c\lug\reasc\ se întâmpl\
adesea multe ispite [i totu[i cele mai multe dintre persoanele
care au intrat pe poarta m\n\stirii r\mân pân\ la sfâr[itul
vie]ii acolo. Mai sunt [i excep]ii, [i anumite persoane revin în
lume. Am întâlnit câteva din ele. {i-au g\sit un rost în lume,
dar nostalgia dup\ acei doi, trei, zece ani tr\i]i în incita
m\n\stirii este foarte puternic\ – a[a cum îmi m\rturisea
acum vreo doisprezece-treisprezece ani, la Patriarhie, o fost\
monahie. Îmi spunea: „Atunci când v\d un c\lug\r sau o
c\lug\ri]\ pe strad\, îmbr\cat sau îmbr\cat\, sau când aud
toaca în jurul unei biserici, închid ochii, ca s\ nu v\d c\lug\rul
[i c\lug\ri]a respectiv\, [i-mi pun degetele în urechi, ca s\ nu
aud toaca, fiindc\ nu pot rezista auzind [i v\zând ce am tr\it
[i ce am pierdut”. {i gândesc eu c\ aceste lucruri m\rturisite
de acea persoan\ au fost tr\ite [i poate înc\ sunt tr\ite de
mul]i dintre cei care au tr\it [i au fost alunga]i din m\n\stire
în 1959. Pentru c\ mul]i s-au întors în m\n\stire – sunt [i
printre noi, aici, câteva persoane. Mul]i îns\ au r\mas în lume;
poate [i acum r\t\cesc pe str\zi, în ora[e [i în sate, nemai-
îndr\znind s\ se întoarc\, ori problemele din familie îi ]in
lega]i acolo unde sunt. 



 13Binecuvântare

suri pe care le vom petrece împreun\ vor fi ca o prelungire a
Liturghiei de diminea]\. Dup\ aceea, poate, vom avea
capacitatea noi, arhiereii, p\rin]ii stare]i, stare]ele, c\lug\rii,
c\lug\ri]ele prezen]i aici, de a ne da seama mai bine de harul
pe care, cu mila lui Dumnezeu, l-am primit în momentul în
care am hot\rât într-o bun\ zi s\ lu\m drumul pustniciei
c\lug\re[ti. Pentru c\ nu vor mai fi probabil – n\d\jduim din
tot sufletul – momente politice precum „1959”, îns\ clipe mai
dureroase, poate, decât acelea pot s\ fie, [i ca pregustare deja
sunt. Presiunea pe care propriile sl\biciuni [i duhul lumii o
exercit\ asupra Bisericii, în general, [i asupra vie]ii c\lug\-
re[ti, în special, acest duh al lumii, dac\ nu avem, prin mila
lui Dumnezeu [i prin puterea Lui, for]a de a-l înl\tura din
templul lui Dumnezeu, p\trunderea acestui duh adânc în
via]a m\n\stirii se poate dovedi într-o bun\ zi mai periculoas\
decât Decretul 410, cu toate victimele pe care acel moment le-a
n\scut în sânul Bisericii noastre. V\ mul]umesc!
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Martirii – model de vie]uire
în fa]a seculariz\rii

† PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor

A[a cum m\ vede]i [i m\ cunoa[te]i, mai mult sau mai pu]in,
am primit de la CNSAS statut de „colaborator al Securit\]ii”...
Am citit câteva documente pe care le invoc\... trebuie s\ rabd,
s\ m\ smeresc [i nu peste mult timp adev\rul sigur îl ve]i afla.
Am încercat s\ consemnez ce-a fost atunci în felul în care Maica
Stare]\ Teofana a f\cut-o. 

Este interesant s\ te folose[ti de documentele întocmite de
slujitorii Securit\]ii, dar î]i mai trebuie ceva: s\ cite[ti printre
rânduri, iar aceasta depinde de cum cite[ti. Ar fi interesant s\
se [tie ce [i cum erau cu adev\rat acei oameni, acei tirani, ca oa-
meni în via]a de zi cu zi, nu vorbesc de ceea ce s-a petrecut în
închisoare. S\ cercet\m în lumina documentelor Securit\]ii,
dar [i în lumina unor m\rturii ale celor care au tr\it sau ale celor
care au ucenicit pe lâng\ cei care au tr\it aceste evenimente
tragice. Am citit vreo trei materiale din ziarul nostru Lumina [i
într-unul din numere, la sfâr[it, se consemna: „S\ ne rug\m
Bunului Dumnezeu ca s\ nu mai vin\ peste noi, monahii, o
prigoan\ cum a fost, dar s\ fim cu luare aminte s\ ne str\duim
ca via]a monahal\, via]a duhovniceasc\ s\ nu fie pândit\ de
secularizare”. În perioada regimului comunist, referitor la m\-
surile îndreptate c\tre monahi, erau situa]ii peste puterile noas-
tre, nu aveam încotro, îns\, cu siguran]\, st\ în puterea noastr\,
cu ajutorul lui Dumnezeu, ca s\ nu c\dem în mrejele seculari-
z\rii care ne pa[te clip\ de clip\. Diavolul a încercat, s-a str\duit,
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n-a reu[it în zona Uniunii Sovietice, iar acum s-a mutat în zona
Uniunii Europene cu o firm\ foarte atr\g\toare – globalizarea,
deci unitatea, [i în cadrul acestei globaliz\ri este programul de
secularizare pentru noi. Ce facem noi, cum întâmpin\m noi
aceast\ primejdie? Aceasta este o problem\ care trebuie discu-
tat\ în frica lui Dumnezeu. 

~n aceste vremuri vine pu]in, câte pu]in, ispita. Una dintre
cele mai mari ispite este secularizarea. Eu o v\d, la vârsta mea,
ca fiind marea primejdie pentru conduc\torul m\n\stirii, pen-
tru secretarul m\n\stirii, pentru econom, pentru un vie]uitor
de rând care trebuie s\ se lepede de toat\ grija lumeasc\. El
nu [tie, dar noi suntem datori s\ îndrum\m. E mare ispit\, de
noi depinde [i totu[i nu reu[im [i eu nu pot s\-i condamn pe
p\rintele stare] [i pe maica stare]\ pentru c\ nici eu n-am pu-
tut s\-i conving, [i-i v\d încoace [i-ncolo. Este o secularizare [i
în multe alte aspecte. {i-mi cer iertare de la început pân\ la
p\mânt pentru ceea ce vreau s\ spun. Deci tr\im o seculari-
zare ca [i cei din lume... cred c\ m\ ve]i scuza la vârsta pe care
o am. Când am intrat în sal\ aici [i am v\zut aceste sticle cu
ap\ [i pahare pentru fiecare am zis: „Aici suntem la Parla-
ment!”. Este adev\rat c\ ai nevoie, bolnav fiind, de un pahar
de ap\ [i o can\ acolo, dar în dreptul fiec\ruia eu [tiu dac\
mai avem duhul acesta al c\lug\riei? Asta e situa]ia! Eu m\ simt
permanent sau vreau s\ m\ simt permanent c\lug\r pentru c\
e frumoas\ via]a aceasta de c\lug\r, via]\ de înger în trup cine
poate s\ tr\iasc\... Dar a[a ne str\duim fiecare! P\rintele Sera-
pion Zaharia care a fost la Neam] [i care este acum prezent cu
noi, el are o memorie foarte bun\, s\ povesteasc\ a[a cum a
fost ca s\ c\lc\m cu picioarele pe p\mânt, s\ vedem prin ce pri-
mejdii am trecut [i cum Dumnezeu ne-a ajutat. 

P\rintele St\niloae, Dumnezeu s\-l ierte, face distinc]ie
între ispit\ [i încercare. Încercarea vine de la Dumnezeu, îns\,
în ceea ce prive[te ispita noi suntem autorii pentru c\ ced\m
pu]in câte pu]in, pentru c\ tot pu]in câte pu]in vine cel r\u.
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A[adar, s\ lupt\m [i cu unele [i cu altele, dar mai ales cu ispi-
tele [i cred c\ prin ceea ce au trecut cei care au p\r\sit m\n\s-
tirea [i mai ales cei care au înfundat pu[c\riile au rezistat [i
pentru faptul c\ via]a cre[tin\ nu poate fi lipsit\ de necazuri,
de încerc\ri, de ispite, de aceea trebuie s\ ne str\duim cât pu-
tem. Aceasta este via]a cre[tin\, pentru c\ a[a cum scrie Sfân-
tul Apostol Pavel „al vostru este nu numai a crede în Hristos,
ci [i a p\timi pentru Hristos”. Prin multe necazuri trebuie s\
trecem ca s\ intr\m noi în ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Mântuitorul
a spus: „~n lume necazuri ve]i avea; dar îndr\zni]i. Eu am biruit
lumea” (Ioan 16, 33). Prin urmare, s\ lu\m aminte [i s\ biruim
[i noi lumea p\catului. 
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Un gând pios despre martirajul monastic

† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

M\ bucur c\ am asistat ast\zi la un eveniment unic, care
eviden]iaz\ rolul m\rturisitor pe care l-a avut monahismul
românesc `n contextul socio-politic, `ntr-un regim totalitar, ce
a `ncercat subminarea vie]ii religioase `n toate aspectele ei. Maica
stare]\ Olimpiada de la Agapia a spus c\ „aceast\ amintire,
anamnez\, trebuia s\ fie f\cut\ mai des, `n ultimii 20 de ani,
de când Biserica [i-a c\p\tat libertatea de a se manifesta `n
mod plenar [i deschis, `n mod liber”, subliniind `n felul acesta
nu numai necesitatea raport\rii permanente la elitele spiritua-
lit\]ii ortodoxe române[ti, ci [i datoria pe care genera]ia actu-
al\ o are de a permanentiza roadele jertfei acesteia. Sem\n\m
astfel `n con[tiin]a contemporanilor certitudinea c\ sacrificiul
lor nu a fost zadarnic. În orice caz, totul se face la timpul s\u,
sub directa obl\duire a proniei divine [i `n conformitate cu
chemarea Lui. C\ci este `nscris `n cartea ve[niciei lui Dumnezeu
c\ niciun fir de p\r din capul nostru nu cade f\r\ [tirea Celui
de sus, cu atât mai mult `ntâlnirea noastr\ [i aceste evoc\ri ale
numelor celor care au trecut prin prigoana comunist\. 

Eu vin dintr-o eparhie care a p\timit mai mult poate decât
altele, resim]ind mai acut efectele acestui Decret 410, de trist\
amintire pentru c\lug\ri. Domnul profesor Petcu a vorbit aici
despre M\n\stirea Vladimire[ti. Aceasta era pe atunci `n
Eparhia Romanului [i Hu[ilor. În Moldova, Decretul s-a aplicat
diferit, mai ales `n Eparhia Romanului [i Bac\ului de acum,
Romanului [i Hu[ilor de atunci. Am v\zut c\ `n 1949 erau
1940 de c\lug\ri [i c\lug\ri]e `n m\n\stiri; dup\ 1959 s-a ajuns



20 † Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

de[i este sumbr\ poate, totu[i este cea care `ncununeaz\, mai mult
decât pe oricine, pe cel care `[i asum\ crucea monahismului.

Ast\zi, la prima vedere avem un monahism `nfloritor, m\-
n\stirile s-au umplut - v\d `n harta din trapeza m\n\stirii Secu -,
num\rul m\n\stirilor este impresionant, chiar [i num\rul c\-
lug\rilor care le populeaz\. Îns\, a[a cum Înaltpreasfin]itul
P\rinte Pimen atr\gea aten]ia, s\ fim circumspec]i `n a vedea
ceea ce ne preg\te[te viitorul. Probabil c\ nu va mai fi un
decret de tipul acesta. Orice ar fi, `ns\, noi trebuie s\ fim fideli
[i s\ r\mânem lega]i de rânduielile monahale [i de ascultare,
fiindc\ monahismul, dezvoltându-se `n libertate, este mai greu
de cesionat. Primul lucru de care trebuie s\ d\m dovad\ este
asumarea, `n libertate fiind, a unui `n]eles al martiriului adap-
tat noilor vremuri, `n sensul de martori [i m\rturisitori ai lui
Iisus Hristos. Chiar dac\ timpul contemporan eviden]iaz\ exis-
ten]a unei tendin]e sporadice a monahismului spre bigotism,
credem, totu[i, c\ aceasta nu este `n consens cu dezideratul ce
accentueaz\ [i d\ `ntâietate modului de a fi [i apoi celui de a
face. A[adar, avem datoria de a deveni ni[te modele `n aceast\
lume, pentru a-i schimba fa]a `n perspectiva celor care, dup\
noi, vor `ncerca s\ ]in\ aprins\ lumina Ortodoxiei.

V\ mul]umim [i v\ felicit\m pe to]i cei care a]i avut aceast\
ini]iativ\ de a organiza [i `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei
o astfel de `ntâlnire. Sper c\ este de bun augur pentru stare]ii
[i stare]ele care au avut [ansa s\ participe la evenimentul de
fa]\. Cred c\ vor fi purt\torii de mesaj `n ob[tile [i m\n\stirile
lor [i-i vor `nt\ri duhovnice[te pe cei p\stori]i, `ndrumându-i
s\ mearg\ pe calea trasat\ anevoios de `nainta[ii pomeni]i [i,
totodat\, s\ fie responsabili de vie]uirea lor `n m\n\stirile
noastre. S\ dea Dumnezeu ca [i noi, ca p\rin]i duhovnice[ti,
s\ d\m na[tere unui monahism eficient. Îmi amintesc c\ la
M\n\stirea Bistri]a am fost primul c\lug\rit, dup\ 40 de ani
de secet\, [i de atunci s-a umplut m\n\stirea...

Mul]umim, Înaltpreasfin]itului Mitropolit Teofan, c\ ne-a
f\cut onoarea de a participa la acest moment comemorativ [i
sper\m s\ ne mai vedem `n astfel de contexte evocatoare ale
marilor valori ale spiritualit\]ii ortodoxe române[ti.
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Monahismul
din Moldova [i Decretul 410/1959

† Emilian LOVI{TEANUL,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când regimul
comunist din România a dat cea mai grea lovitur\ Bisericii
Ortodoxe Române prin Decretul 410 din 19 noiembrie 1959,
care prevedea ca în m\n\stirile de monahi s\ r\mân\ numai
personalul ce împlinise sau dep\[ise vârsta de 55 de ani, iar în
m\n\stirile de c\lug\ri]e, numai personalul care atinsese vârsta
de 50 de ani. În urma aplic\rii acestui decret au fost excluse
din monahism câteva mii de monahi [i monahii [i au fost des-
fiin]ate mai multe m\n\stiri [i schituri. ~n cele ce urmeaz\ voi
încerca prezentarea situa]iei m\n\stirilor din Mitropolia Mol-
dovei [i Sucevei (ast\zi Bucovinei), înainte, în timpul [i dup\
apari]ia Decretului 410. 

Înainte de promulgarea acestui decret, aparatul represiv
comunist î[i intensificase ac]iunile de supraveghere a m\n\s-
tirilor (indiferent de cult) înc\ din anul 1948, când mai multe
organiza]ii anticomuniste, între care [i Mi[carea Na]ional\ de
Rezisten]\, au g\sit un sprijin important în bisericile, m\n\s-
tirile [i schiturile din întreaga Biseric\ Ortodox\ Român\1.

Noua prigoan\ declan[at\ contra m\n\stirilor în anii 1958-
1960 corespunde „celui de-al doilea înghe]” intervenit imediat
dup\ retragerea Armatei Ro[ii din România. Valul de arest\ri

1 Constantin Aioanei, Cristian Troncot\, „Contra «armatei negre a c\-
lug\rilor [i c\lug\ri]elor»”, în Magazin Istoric, anul XXX, nr. 1(346), ianua-
rie 1996, p. 3.
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c\ruia i-au c\zut victime intelectuali, clerici (monahi), stu-
den]i trebuia s\ arate Kremlinului c\ liderii PRM de la Bucu-
re[ti nu au abandonat „vigilen]a revolu]ionar\”.

Campania împotriva m\n\stirilor a fost reluat\ în anul 1958,
când Alexandru Dr\ghici propunea într-un raport adoptarea
urm\toarelor m\suri:

- c\lug\rii b\nui]i de legionarism sau care au îndeplinit
func]ii în aparatul de stat de dinainte de 1945 s\ fie sco[i din
monahism [i s\ li se interzic\ portul hainelor c\lug\re[ti;

- desfiin]area seminariilor monahale [i interzicerea frecven-
t\rii de c\tre c\lug\ri [i c\lug\ri]e a Institutului Teologic;

- intrarea în monahism s\ se fac\ numai cu avizul împu-
ternici]ilor regionali pentru culte;

- interzicerea cu des\vâr[ire a înfiin]\rii de m\n\stiri [i schi-
turi [i închiderea celor care au fost înfiin]ate dup\ 23 august
1944, urmând ca acestora s\ li se dea destina]ia anterioar\, adic\
de biserici deservite de un preot de mir;

- num\rul m\n\stirilor s\ fie redus la jum\tate;
- terenul, inventarul agricol [i utilajele m\n\stirilor desfiin-

]ate s\ fie predate GAC-urilor din jur;
- interzicerea intr\rii elementelor tinere în m\n\stiri fixân-

du-se limita de vârst\ de la 50 de ani în sus2.
Câteva din propunerile lui Alexandru Dr\ghici se vor re-

g\si în textul Decretului Nr. 410/19 noiembrie 1959, care dup\
cum spuneam prevedea desfin]area unor m\n\stiri [i exclu-
derea din monahism a mai multor c\lug\ri [i c\lug\ri]e.

În anii premerg\tori Decretului [i dup\ aplicarea lui, foar-
te mul]i monahi (din diferite trepte de slujire) [i monahii au
fost acuza]i de diverse manifest\ri împotriva regimului comu-
nist: c\ desf\[oar\ activit\]i du[m\noase contra reformelor
regimului; c\ au leg\turi cu elementele reac]ionare [i legio-
nare; c\ au fost adep]i ai regimului antonescian [i au sus]inut

2 Cristian Vasile, Biserica Ortodox\ Român\ în primul deceniu comunist,
Curtea Veche Publishing, Bucure[ti, 2005, p. 259, apud. ASRI, fond D, do-
sar 2487, f. 90.
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r\zboiul împotriva Rusiei prin cuvânt\ri [i instiga]ii; c\ au
atacat prin predici, materialismul dialectic; c\ sunt ostili regi-
mului; c\ difuzeaz\ [tiri reac]ionare auzite la posturile impe-
rialiste [.a. Între cei acuza]i [i men]iona]i în notele de informare
ale securit\]ii amintim de la M\n\stirea Neam], monahii: Eu-
frosin [i Silvestru Urm\, Ghimnazie Ifrim, Victor Ojoc, Hara-
lambie Ursu, Ioachim Sp\taru, Vladimir Musc\, arhiereii Ata-
nasie Dinc\ [i Emilian Antal, protosinghelul Petru Pogonat
(fost primar [i prefect al Ia[ilor, vicepre[edinte al Camerei De-
puta]ilor), Emilian Merlescu, Melchisedec Dumitriu (stare]),
Iosif Gabor, Elisei Sl\nin\, Ghenadie Crudu etc.; de la M\n\s-
tirea Secu: Neonil Ioni]\, Zosima Areanu, Ilarion B\l\i]\, Va-
sian Scripca (stare]), Visarion Ifrim, Luca Mo[neagu; de la
M\n\stirea Sih\stria: Ioil Gheorghiu (stare]); de la M\n\stirea
V\ratec: stare]a Irina Leca, Ghenadie Caraza, Irinarh Mele[-
teanu, Epraxia Danilescu, Pamfilia Ciolac; de la M\n\stirea
Dur\u: Vasile L\rgeanu, Vasian Arsenie, Gabor Ipolit [.a.3 Între
ei s-a num\rat [i p\rintele Cleopa Ilie de la M\n\stirea Sih\stria
care a stat mult timp refugiat prin p\durile Neam]ului, fiind
agresat fizic de unul din coloneii securit\]ii pe nume Polac.
Motivul pentru care a fost urm\rit de securitate era c\ în predi-
cile sale polemiza împotriva politicii partidului comunist [i al
clasei muncitoare. Mul]i dintre p\rin]ii aminti]i au fost an-
cheta]i de securitate, muta]i în alte m\n\stiri [i chiar aresta]i [i
condamna]i la ani de închisoare.

Astfel, pân\ la apari]ia Decretului nr. 410/1959, statul co-
munist a luat [i alte decizii în defavoarea m\n\stirilor, decretul
fiind culmea politicii dure îndreptate împotriva Bisericii [i în
special împotriva m\n\stirilor, v\zute ca locuri de conspira]ie
împotriva regimului, prin adunarea în sânul lor a multor ele-
mente considerate ostile regimului: legionari, burghezi, inte-
lectuali etc. Chiar dac\ decretul nu ar fi fost dat, via]a monahal\,

3 Cristina P\iu[an [i Radu Ciuceanu, Biserica Ortodox\ Român\ sub re-
gimul comunist 1945-1958, vol. I, Institutul Na]ional pentru Studiul Totalita-
rismului, Bucure[ti, 2001, pp. 204-212
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Neam]15 (cu un num\r de 22 de elevi)16, M\n\stirea Eroii Nea-
mului (unde pentru a organiza [i conduce [coala monahal\ a
fost trimis\ monahia Lavrentia Ni]a)17 existau astfel de [coli în
care monahii înv\]au, iar la seminarul „Cuvioasa Parascheva”
de la M\n\stirea Agapia se aflau în anul 1958, 26 de eleve din
eparhie, din care 23 erau bursiere18. 

Existen]a [colilor monahale, la apari]ia decretului, nu a fost
de un real folos, c\ci cei care au urmat aceste [coli, tineri fiind,
au intrat sub „inciden]a” condi]iilor de vârst\ [i au fost sco[i
din m\n\stiri. Conform decretului, indiferent de vârst\, r\mâ-
neau în m\n\stiri doar cei cu studii teologice, adic\ absolven]ii
de seminarii [i institute teologice, num\rul acestora, raportat
la num\rul total al vie]uitorilor din m\n\stiri, fiind foarte mic.
Monahii cu studii teologice puteau proveni din absolven]ii
Seminarului Neam] [i ai Institutelor Teologice de la Bucure[ti
sau Sibiu, aceste institu]ii îns\ r\spunzând cu greu nevoii de
preo]i de enorie pentru parohiile din ]ar\.

Pe lâng\ situa]ia existent\, mitropolitul Iustin a f\cut câte-
va încerc\ri pentru a ameliora atitudinea comuni[tilor fa]\ de
m\n\stiri, trimi]ând pe cei foarte tineri acas\ la p\rin]ii lor19.

15 Idem, Dosar nr. 52, vol. I/1958, n., 16 decembrie. 
16 Idem, Dosar nr. 52, vol. II/1958, n., 16 decembrie.
17 Idem, Dosar nr. 52, vol. II/1958, n., 26 noiembrie.
18 Idem, Dosar nr. 52, vol. II/1958, n., 1 noiembrie.
19 Idem, Dosar nr. 8, vol. I/1960, n., 24 martie. Vom aduce ca m\rturie

scrisoarea monahiei Irimescu Emiliana de la Agapia: 

„Înalt Prea Sfin]ite St\pâne,

Subsemnata monahia Irimescu Emiliana din Sfânta M\n\stire Agapia,
Raionul Târgu Neam], Regiunea Bac\u, venit\ în aceast\ m\n\stire din
anul 1944, vin prin prezenta cu smerite metanii a V\ aduce la cuno[tin]\
urm\toarele: 

Între anii 1950-1953 am completat 7 clase elementare [i tot în toamna
aceluia[i an am fost înscris\ la Seminarul monahal „Cuvioasa Parascheva”
din aceast\ m\n\stire, pe care l-am absolvit în toamna anului 1958. Iar în
urma examenului de capacitate am fost [i eu trimis\ la Institutul Teologic
din Bucure[ti unde am urmat ca student\ în anul I.




