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Des fi in ţa rea mânãstirilor din
Ar hi e pis co pia Craiovei: 1958-19601

ANA-MARIA RĂDULESCU

După re la tiva re la xare care a ur mat morţii lui Stalin în mar tie 1953, în ce pând 
cu pe rioada 1956-1958 re gi mul co mu nist din Ro mâ nia a înăs prit mă su rile lu ate 
îm po triva slu ji to ri lor Bi se ri cii Or to doxe, ca răs puns la eve ni men tele din Un ga ria 
şi la re tra ge rea tru pe lor ru seşti, co mu niş tii ro mâni do rind să le do ve dească so vi e-
ti ci lor că sunt ca pa bili să men ţină or di nea în ţară şi fără spri ji nul lor.

Încă din 1948 ra poar tele Securi tă ţii şi ale Mi nis te ru lui Cul te lor subli niau fap-
tul că mânăstirile erau „ade vă rate fo care de ac ti vi tate subver sivă”2, „cui buri de 
ac ti vi tate con tra re vo lu ţionară“3, pen tru că mo na hii şi mo na hi ile îi aju tau – ofe-
rindu-le găz du ire, arme şi ali mente – pe cei fu giţi în munţi spre a lupta îm po triva 
co mu niş ti lor, unii sta reţi fi ind di rect im pli caţi în re zis tenţa ar mată, pre cum pro to-
singhelul Gherasim Iscu de la Mânăstirea Tismana, care a par ti ci pat la Miş ca rea 
Na ţională de Re zis tenţă din Ol te nia, con dusă de ge ne ra lul Carlaonţ4.

În plus, au to ri tă ţile con si de rau că mânăstirile re pre zen tau un loc de re fu giu 
pen tru „ele men tele duş mă noase“, în spe cial le gionare, multe din tre aces tea 
călugărindu-se după 6 mar tie 1945 „pen tru a scăpa de vi gi lenţa au to ri tă ţi lor“5.

În afară de aceasta, mânăstirile erau con si de rate de că tre co mu nişti fo care de 
re zis tenţă prin cre dinţă, „puncte de re zis tenţă ide o lo gică a re li giei“6, cen tre de răs-
pân dire şi men ţi nere a mis ti cis mu lui re li gios în rân du rile popu la ţiei7.

Ceea ce îi de ranja însă foarte mult pe co mu nişti, părându-li-se inad mi si bil, era 
fap tul că nu mă rul mo na hi lor şi mo na hi i lor din Ro mâ nia, ca şi cel al mânăstirilor, 
cres cuse după 23 au gust 19448 com pa ra tiv cu pe rioada an te rioară, foarte mulţi din-
tre cei nou-in traţi în mânăstiri fi ind ti neri pro ve niţi din me diul ru ral. Ast fel, dacă 
în 1938 nu mă rul per so na lu lui mo na hal se ri dica la 4187, în 1957 acesta era de 58149. 
Com pa ra tiv, nu mă rul mânăstirilor şi schi tu ri lor a cres cut de la 154 în 1938 la 190 
în anul 195710.

1 În 1959 Arhiepiscopia Craiovei se suprapunea din punct de vedere teritorial regiunii cu 
acelaşi nume, care cuprindea teritoriile fostelor judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi. Mitro-
polia Olteniei cuprindea, pe lângă Arhiepiscopia Craiovei, şi Episcopia Râmnicului şi Argeşului, 
care se bucura însă de o mare autonomie, episcopul Râmnicului, Iosif Gafton, fiind considerat 
egalul întru arhierie al mitropolitului Olteniei, Firmilian Marin. El discuta direct cu repre-
zentanţii Departamentului Cultelor despre situaţia mânăstirilor din eparhia sa, nu prin inter-
mediul mitropolitului.

2 Cristina PĂIUŞAN, Radu CIUCEANU, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist 
(1945-1958), vol. I, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, p. 120.

3 Ibidem, p. 148.
4 Ibidem, p. 130. 
5 Ibidem, p. 148.
6 Ibidem, p. 317.
7 Ibidem, p. 282.
8 Ibidem, p. 289.
9 Ibidem, p. 315.
10 Ibidem.
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Prin tre cei iden ti fi caţi ca vi no vaţi de că tre Securi tate şi De par ta men tul Cul te-
lor pen tru această în flo rire a mo na his mu lui ro mâ nesc se nu măra pa tri ar hul 
Justinian, acu zat că a re or ga ni zat via ţa mânăstirească, a în fi in ţat seminarii mo na-
hale pen tru a pre găti o elită de că lu gări, în dem nând pe cât mai mulţi mo nahi şi 
mo na hii să ur meze cursu rile aces tor seminarii şi apoi pe cele ale in sti tu te lor te o lo-
gice1. În acest sens mi nis trul afa ce ri lor in terne, Ale xan dru Drăghici, îl acuza pe 
pa tri arh în oc tom brie 1958 că „a acor dat şi acordă o aten ţie de o se bită cul ti vă rii in-
tense a unui spi rit mis tic în tre că lu gă rii şi că lu gă ri ţele din ţara noas tră, prin 
seminariile mo na hale şi In sti tu tele te o lo gice“, frec ven ta rea aces tora din urmă fi ind 
ceva ine dit pen tru Or to do xia ro mână, care până la acea oră nu cu nos cuse „că lu gă-
riţe li cen ţi ate sau doc tori în te o lo gie“2. Pe scurt, el îi re proşa pa tri ar hu lui Justinian 
„cul ti va rea in tensă a aces tei «ar mate ne gre» a că lu gă ri lor şi că lu gă ri ţe lor“3, fapt 
care fă cea ca, fi ind mai bine pre gă tiţi din punct de ve dere dog ma tic, mo na hii şi 
mo na hi ile să re u şească să atragă în mânăstiri un nu măr foarte mare de oa meni, în 
spe cial ti neri. Or aceş tia tre bu iau scoşi de sub in flu enţa Bi se ri cii şi în doc tri naţi cu 
ide o lo gia mar xist-le ni nistă, ei re pre zen tând prin ci pa lul ma te rial din care tre buia 
con struit omul nou, in com pa ti bil cu pre cep tele cre din ţei creş tine.

În plus, pa tri ar hul se fă cea vi no vat, în vi zi u nea au to ri tă ţi lor, şi de crea rea unei 
baze eco no mice noi pen tru mânăstiri, în fi in ţând co o pe ra ti vele şi ate li e rele mânăs-
tireşti şi con tra ca rând ast fel mă sura na ţiona li ză rii şi ce dă rii for ţate a te re nu ri lor 
Bi se ri cii în ce pând cu mar tie 1949, mă sură me nită să ani hi leze mo na his mul ro mâ-
nesc4. Şi alţi ie rarhi or to docşi erau con si de raţi vi no vaţi de dez vol ta rea mo na his mu-
lui, pre cum mi tro po li tul Ol te niei, Firmilian Ma rin, acu zat de că tre in for ma to rii 
Securi tă ţii că „încura jează ten din ţele mis tice şi ob scu ran tiste ale că lu gă ri lor din 
raza epar hiei sale“5.

Aceste as pecte sem na late de Securi tate i-au de ter mi nat pe re pre zen tan ţii săi, 
pre cum şi or ga nele de par tid să con si dere ne ce sară, în ce pând cu anul 1955, adop-
ta rea unor mă suri me nite să li mi teze in flu enţa mânăstirilor în rân dul tu tu ror ca te go-
ri i lor so ci ale. Prin tre mă su rile po si bile men ţionate în ra poar tele Securi tă ţii în ce  pând 
cu 1955 se nu mă rau: des fi in ţa rea mânăstirilor, con cen tra rea că lu gă ri lor şi că lu gă ri-
ţe lor în câ teva din tre aces tea, des fi in ţa rea şco li lor mo na hale, in terzi ce rea frec ven-
tă rii de că tre vie ţu i to rii din mânăstiri a In sti tu tu lui Te o lo gic, li mi ta rea pro duc ţiei 
co o pe ra ti ve lor şi ate li e re lor mânăstireşti sau chiar des fi in ţa rea lor, in ten si fi ca rea 
pro pa gan dei ate iste, ex ploa ta rea ca zu ri lor de imo ra li tate din mânăstiri pen tru a-i 
în de părta pe cre din ci oşi, li mi ta rea con tac te lor vie ţu i to ri lor din mânăstiri cu lu mea 
ex te rioară, ri di ca rea vâr stei mi nime a ce lor care pu teau să in tre în mânăstiri6, ex-
clu de rea că lu gă ri lor „necorespunzători“7.

Dacă până în ia nu a rie 1958 aceste mă suri au fost oa re cum tem pe rate, prin tre 
al tele, da to rită abi li tă ţii pa tri ar hu lui Justinian, odată cu de ce sul dr. Pe tru Groza8 

1 Ibidem, p. 318.
2 Ibidem, pp. 322-323.
3 Ibidem, p. 323.
4 Nicoleta IONESCU-GURĂ, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948-1950: 

transformări instituţionale, Editura All, Bucureşti, 2005, p. 408.
5 Arhiva CNSAS, fond Documentar, dosar 74, vol. III, f. 64.
6 Cristina PĂIUŞAN, Radu CIUCEANU, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist…cit., 

pp. 302-304.
7 Ibidem, p. 318.
8 Dr. Petru Groza descindea dintr-o familie de preoţi, a fost deputat sinodal în Adunarea 

eparhială a Mitropoliei Ardealului din 1911 până la încetarea din viaţă şi a luat de mai multe ori 
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au în ce put am ple pro cese po li tice, în care erau im pli caţi că lu gări, pre oţi şi ci vili, 
pro cese care ur mau să fie le gate în mod arti fi cial în tre ele, pen tru ca în fi nal să dea 
im pre sia opi niei pu blice in terne şi in terna ţionale că în rân du rile cle ru lui există o 
con spi ra ţie ge ne rală me nită să dă râme re gi mul; aceasta tre buia să jus ti fice des fi in-
ţa rea plă nu ită din timp a mo na his mu lui ro mâ nesc, „această ve ri ta bilă co loană 
ver te brală a Bi se ri cii Or to doxe“1. Aici pu tem în ca dra an che tele din pri mă vara anu-
lui 1958 de la mânăstirile ol tene Polovragi şi Tismana, care s-au con ti nuat cu ares-
ta rea mem bri lor gru pă rii „Ru gu lui Aprins“ şi au fost ur mate de alte pro cese în 
care erau im pli caţi că lu gări în toate lo ca li tă ţile unde func ţionau tri bu nale mi li tare, 
şi anume la Ti mi şoara, Con stanţa, Si biu, Iaşi, Cluj, Plo ieşti, Bucureşti şi Craiova.

Este foarte im por tant de subli niat fap tul că, aşa cum o de mon strează do cu-
men tele de ar hivă, au to ri tă ţile co mu niste ştiau din timp că vor recurge la mă sura 
des fi in ţă rii mânăstirilor, pre vă zută în cele din urmă, fără a fi nu mită ca atare, în 
De cre tul nr. 410 din 25 oc tom brie 1959 pri vind com ple ta rea De cre tu lui nr. 117 din 
4 au gust 1948 pen tru re gi mul ge ne ral al cul te lor re li gioase, pu bli cat în Bu le ti nul 
Ofi cial, nr. 28, din 19 no iem brie 19592. Acest de cret, după cum o arată şi eve ni men-
tele, nu re pre zintă de cât punc tul cul mi nant al unei po li tici an ti re li gioase co e rente, 
în drep tată în mod fă ţiş îm po triva mo na his mu lui ro mâ nesc, ma ni fes tată în anul 
1958 prin di verse ra poarte în care Securi ta tea şi De par ta men tul Cul te lor afir mau 
ne ce si ta tea re du ce rii in flu en ţei vie ţu i to ri lor din mânăstiri asu pra popu la ţiei şi a 
mic şo ră rii nu mă ru lui de că lu gări şi că lu gă riţe, pre cum şi a ce lui de mânăstiri şi 
schi turi, dar şi prin di verse pro cese po li tice şi de drept co mun in ten tate mo na hi lor 
şi mo na hi i lor, cu sco pul dis cre di tă rii mo na his mu lui din Ro mâ nia.

Această po li tică s-a in ten si fi cat în anul ur mă tor, an în care De cre tul nr. 410 a 
fost pre gă tit de o se rie de mă suri eşa lo nate din pri mă vară până în toamnă, care 
aveau ca scop di mi nu a rea trep tată a nu mă ru lui de vie ţu i tori din mânăstiri, ast fel 
în cât aceş tia, ca şi popu la ţia, să nu re simtă ca pe un şoc foarte mare apli ca rea De-
cre tu lui de des fi in ţare a mânăstirilor, să de vină de mo ra li zaţi şi să nu opună re zis-
tenţă în mo men tul adu ce rii la cu noş tinţă a pre ve de ri lor De cre tu lui, dat fi ind că 
până la acel mo ment se pre su pu nea că ur mau să fie scoşi din mânăstiri cei mai 
„reac ţionari“ din tre că lu gări, care ar fi pu tut crea pro bleme.

Mă su rile ad mi nis tra tive pre mer gă toare adop tă rii De cre tu lui 410/1959, prin 
care au to ri tă ţile pre su pu neau că vor alunga din mânăstiri, fără să pro voace reac ţii 
prea pu ter nice, apro xi ma tiv ju mă tate din vie ţu i to rii mânăstirilor şi schi tu ri lor or to-
doxe, adop tate în această or dine cro no lo gică, au fost: în de păr ta rea din mânăstiri a 
per so na lu lui mo na hal mi nor; în de păr ta rea că lu gă ri lor şi că lu gă ri ţe lor con si de raţi 
a fi „răi ce tă ţeni“ (apri lie 1959); în de păr ta rea că lu gă ri lor şi că lu gă ri ţe lor cu aba teri 
ca no nice cu re per cu si uni so ci ale; în de păr ta rea per so na lu lui mo na hal „nestatutar“, 
adică a mo na hi lor şi mo na hi i lor care nu în de pli neau con di ţi ile sta tu tare în ceea ce 
pri veşte stu di ile, unii neavând ab sol vit cursul ele men tar, alţii având drept stu dii 
doar nişte cursuri de al fa be ti zare sau fi ind neş ti u tori de carte (ul ti mele două 

apărarea unor preoţi arestaţi fără vină, cf. Cristian VASILE, Biserica Ortodoxă Română în primul 
deceniu comunist, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2005, p. 59.

1 George ENACHE, Ortodoxie şi putere politică în România contemporană. Studii şi eseuri, 
Editura Nemira, Bucureşti, 2005, p. 105.

2 Decret privind completarea Decretului nr. 117 din 4 august 1948, pentru regimul general al 
Cultelor Religioase, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă 
nenumerotată.
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măsuri fi ind adop tate în luna mai, la date di fe rite)1. Ul te rior, în toamna lui 1959 au 
fost în de păr taţi din mânăstiri, la ce re rea au to ri tă ţi lor, şi că lu gă rii şi că lu gă ri ţele 
care aveau sub 25 de ani2.

Aceste mă suri i-au fost im puse ie rar hiei Bi se ri cii Or to doxe Ro mâne (BOR) de 
că tre De par ta men tul Cul te lor care, cu aju to rul îm pu ter ni ci ţi lor săi re gionali şi al 
Securi tă ţii, a al că tuit ta bele pe re gi uni cu mo na hii şi mo na hi ile care co res pun deau 
fi e că rei ca te go rii în parte, pe care le-au tri mis apoi ie rar hi lor lo cali, cerându-le să 
aplice mă su rile res pec tive în nu mele Sfân tu lui Si nod. To tul tre buia deci să aibă 
apa ren ţele unei ac ţi uni de re or ga ni zare in ternă a Bi se ri cii, în care au to ri tă ţile sta tu-
lui să nu pară a fi im pli cate, pen tru a nu crea, cel pu ţin în ex te rior, sus pi ci u nea 
unor per se cu ţii re li gioase.

Apli ca rea mă su ri lor era atent su prave gheată de re pre zen tan ţii lo cali ai De par-
ta men tu lui Cul te lor şi de că tre cei ai Securi tă ţii. Aceş tia con tro lau nu nu mai ple ca-
rea ce lor vi zaţi din mânăstiri, ci şi ceea ce se în tâm pla cu ei până ajun geau la 
do mi ci liul pe care tre bu iau să anunţe an te rior că şi-l aleg, pen tru a nu în cepe să se 
plimbe prin ţară agi tând popu la ţia şi să con tri buie şi mai mult la răs pân di rea mis-
ti cis mu lui re li gios, şi să con ti nue să îşi ducă mai de parte via ţa că lu gă rească sub o 
altă formă. Acest lu cru, ca şi buna co la bo rare a De par ta men tu lui Cul te lor cu or ga-
nele de re pre si une re iese dintr-un re fe rat in for ma tiv în toc mit la 18 mai 1959 de 
că tre îm pu ter ni ci tul Cul te lor pe re gi u nea Craiova, Grigore Gherghinoiu:

„În le gă tură cu ple ca rea mo na hi lor mi nori din reg. Craiova, îm pu ter ni-
ci ţii De par ta men tu lui Cul te lor con tro lează în te ren ple ca rea aces tora din 
mânăstiri ca şi so si rea lor în sa tele in di cate în ta bele, în care sens împ. pri-
mesc spri ji nul org. po li tice şi de stat şi în de o sebi al org. MAI. cu care con lu-
crează. Se dă o de o se bită aten ţie so siri [sic] aces tora la locurile in di cate şi 
ur mă riri [sic] ce lor dis pă ruţi even tual pe parcurs, ple caţi din mânăstiri şi ne 
pre zen taţi [sic] la locurile in di cate, ve ri fi care care este în curs“3.

Iar într-un ra port in for ma tiv, din 28 mai 1959, Grigore Gherghinoiu afirma:

„O aten ţie de o se bită se dă mi no ri lor ple caţi de la mânăstirile şi schi tu rile 
din alte re gi uni, care ur mează să se pre zinte la familile lor din reg. Craiova, 
ur mând a sem nala org. MAI. şi De par ta men tu lui Cul te lor, pe cei care nu sau 
[sic] în tors pen tru a li se da de urmă“4.

Toţi cei daţi afară din mânăstiri tre bu iau să se în ca dreze în muncă sau să re-
vină în sâ nul fa mi li i lor, cu toate că mulţi din tre ei în tre rup se seră re la ţi ile cu ex te ri-
o rul şi une ori nu erau bine pri miţi în fa mi li ile în care fi e care îşi avea ros tul bine 
de fi nit în lipsa ce lor re traşi din via ţa lu mească.

1 Referat informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 18 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, file nenumerotate.

2 Situaţia personalului monahal din Regiunea Craiova, la 8 noiembrie 1959, întocmită de 
către împuternicitul Cultelor, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor pe anii 
1959-1961, filă nenumerotată.

3 Ibidem. Precizăm că în acest studiu am păstrat ortografia documentelor citate, semnificativă 
pentru gradul de pregătire al unor funcţionari atât de importanţi precum împuterniciţii regionali 
ai Departamentului Cultelor care, de multe ori, aplicând hotărârile venite de la centru, le 
influenţau în mod decisiv, punându-şi astfel amprenta asupra relaţiilor dintre Biserică şi stat. 

4 Raport informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 28 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.
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În ceea ce pri veşte apli ca rea mă su ri lor res pec tive de că tre ie rar hia bi se ri cească 
şi reac ţi ile aces teia la cele im puse de De par ta men tul Cul te lor în nu mele Sfân tu lui 
Si nod, îm pu ter ni ci tul Cul te lor din re gi u nea Craiova scria în mai 1959 că în res tul 
ţă rii mă su rile s-au exe cu tat la timp, eşa lo nat, nu mai în re gi u nea Craiova ele nu au 
fost apli cate, cu toate că nu mă rul că lu gă ri lor şi că lu gă ri ţe lor din Mol dova, Mun te-
nia şi Ar deal era de câ teva ori mai mare de cât cel din re gi u nea co or do nată de el1.

Vi no vat de această situa ţie se fă cea mi tro po li tul Ol te niei2, care s-a pre fă cut că 
este de acord cu mă su rile care îi fu se seră co mu ni cate de in spec to rul ge ne ral Flo-
rin Boboşca din De par ta men tul Cul te lor şi de că tre îm pu ter ni ci tul re gi u nii 
Craiova, pen tru ca ul te rior să ri dice di verse pi e dici în ca lea apli că rii lor. Cei doi 
re pre zen tanţi ai Cul te lor îi co mu ni ca seră mi tro po li tu lui ta be lele cu mo na hii şi 
mo na hi ile care tre bu iau ex cluşi din mânăstiri în nu mele Sfân tu lui Si nod abia 
după ce dis cu ta seră cu or ga nele de par tid şi cu re pre zen tan ţii Mi li ţiei şi Securi tă ţii 
la ni vel lo cal pen tru a sta bili mă su rile ne ce sare în ve de rea eli mi nă rii din mânăstiri 
a că lu gă ri lor res pec tivi3.

Cu toate că pe faţă s-a de cla rat de acord cu mă su rile, prin di verse ter ti puri 
mi tro po li tul Firmilian le-a „sa bo tat pur şi sim plu“4, în târ zi ind apli ca rea lor în mod 
in ten ţionat, sub di verse pre texte. Ast fel, el a pre tins că este bol nav, fi ind foarte ră-
gu şit, ceea ce l-a îm pi e di cat să se în tâl nească cu îm pu ter ni ci tul re gional al Cul te lor 
şi să sta bi lească îm pre ună de ta li ile apli că rii mă su ri lor, pre cum adre sele la care tre-
bu iau să se sta bi lească cei daţi afară din mânăstiri. Apoi a ple cat la Bucureşti, sub 
pre tex tul tra tă rii bo lii, dar de fapt pen tru a se în tâlni cu di verşi ie rarhi ai BOR şi a 
se con sulta cu aceş tia, pen tru a con tra cara îm pre ună mă su rile res pec tive şi a or ga-
niza o opo zi ţie care să de ter mine gu ver nul să re nunţe la ele, pre cum şi pen tru a 
cere o au di enţă la De par ta men tul Cul te lor, „unde, în ciu da ră gu şeli [sic] a pu tut 
vorbi, lu cru pe care nu la [sic] pu tut face la Craiova“5, după cum nota în ciu dat îm-
pu ter ni ci tul re gional al Cul te lor.

Prin amâ na rea apli că rii mă su ri lor im puse de De par ta men tul Cul te lor mi tro-
po li tul Firmilian a con tra ca rat toc mai in ten ţia prin ci pală care se as cun dea în spa-
tele adop tă rii trep tate, gra du ale, a aces tor mă suri, care tre bu iau să fie exe cu tate la 
timp pen tru a avea suc ce sul scon tat. În caz con trar, în loc să se în de păr teze câte 
10-12 mo nahi prin fi e care mă sură, la un in terval de câ teva săp tă mâni, tre bu iau 
ex cluşi din mânăstiri în ace laşi timp câ teva zeci de mo nahi, lu cru care tre zea ne li-
nişte în sâ nul ci nu lui mo na hal şi în rân dul popu la ţiei şi în gre una sar cina îm pu ter-
ni ci tu lui lo cal şi a or ga ne lor de Securi tate şi Mi li ţie, care tre bu iau să îi ur mă rească 
pe cei ex cluşi atât în tim pul eli mi nă rii din mânăstiri, cât şi după aceea.

În afară de ter gi ver sa rea exe cu tă rii mă su ri lor, mi tro po li tul Firmilian a în cer-
cat, prin tra ta tive cu îm pu ter ni ci tul re gional al Cul te lor, să îi scoată de pe lis tele 

1 Referat informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 18 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, file nenumerotate.

2 Acesta era prost văzut de către autorităţi pentru că încuraja dezvoltarea monahismului, dar 
şi pentru că „s-a înconjurat în posturile de conducere ale Eparhiei de unele elemente cunoscute cu 
activitate legionară notorie. De exemplu în postul de consilier administrativ a funcţionat mai 
mult de 10 ani pr. Eugen Rădulescu, preot la Lăcriţa Dolj pe timpul legionarilor. Ca protoierei de 
Gorj a numit succesiv preoţi, pe care sursa îi cunoaşte cu activitate legionară: Pr. Ioan Ilinca, 
Nicolae Floroiu, la Novaci“, Arhiva CNSAS, fond Informativ, dosar 4739, vol. II, f. 99 verso. 

3 Referat informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 18 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, file nenumerotate.

4 Ibidem.
5 Ibidem.



Romanian Political Science Review • vol. VII • no. 3 • 2007

680 ANA-MARIA RÃDULESCU

ce lor care tre bu iau să pă ră sească mânăstirile pe unii din tre cei mai me ri tu oşi că-
lu gări şi că lu gă riţe, apro pi aţi ai săi, care fi gu rau în pri mul rând în ta be lul „ră i lor 
ce tă ţeni“, pre cum di rec to rul Semina ru lui Te o lo gic de la Mofleni, ar hi man dri tul 
Bonifatie Podoreanu1, pe pro fe so rul Sachelarie Nicodim de la ace laşi seminar, pe 
Ana Agatia Cărăgel, sta reţa Mânăstirii Gura Motrului, pe sta reţa Mânăstirii 
Tismana, Suzana Gligor Ierusalima2 ş.a.

Ati tu di nea re frac tară a mi tro po li tu lui Firmilian faţă de mă su rile im puse de 
că tre De par ta men tul Cul te lor este subli ni ată de îm pu ter ni ci tul re gional al Cul te lor, 
care afirmă că: „În scoa te rea per so na lu lui mo na hal am în tâm pi nat re zis tenţa Mi tro-
po li tu lui Firmilian, care a mers cu in terven ţi ile sale până la or ga nele cen trale în cer-
când să oprească o parte din că lu gă rii şi că lu gă ri ţele apro pi ate lui“3. Îm pu ter ni ci tul 
Grigore Gherghinoiu a sur prins în mai multe oca zii ne mul ţu mi rea mi tro po li tu lui 
obli gat să aplice mă su rile, des cri ind în re fe ra tele sale in for ma tive cum înal tul ie rarh 
a fost foarte afec tat la afla rea nu me lor ce lor care tre bu iau alun gaţi din mânăstiri, 
„în vi ne ţind de ci udă“ şi ri di când obi ec ţii, ce rând să se aducă do vezi pri vind vi no vă-
ţia ce lor tre cuţi pe lista ră i lor ce tă ţeni, pe care îi con si dera vic time, şi afir mând că:

„Nu poate trece la apli ca rea mă suri până ce nu sta bi leşte cu Si no dul bi-
se ri cii or to doxe ro mâne situa ţia ca no nică a fi e că ruia, deoa rece in di fe rent de 
mă su rile lu ate de pu te rea la ică, aceş tia ră mân pre oţi cu ha rul sfânt, că aceş tia 
din punct de ve dere ca no nic au avut o pur tare ire pro şa bilă“4.

La acest ul tim ar gu ment Grigore Gherghinoiu i-a re pli cat mi tro po li tu lui că 
are obli ga ţia să spri jine „toate mă su rile me nite să apere re gi mul“5, da rea afară din 
mânăstiri a că lu gă ri lor „răi ce tă ţeni“ fi ind o ast fel de mă sură, prin na tura ei su-
perioară ori că rei pre ve deri ca no nice.

În cele din urmă însă, dat fi ind că „Mi tro po li tul Firmilian nu a avut suc ces, 
deoa rece s-a isbit de in tran si genţa or ga ne lor de la ni ve lul re gi u nii Craiova“6, el a 
tre buit să în ceapă apli ca rea mă su ri lor de scoa tere din mânăstiri a că lu gă ri lor din 
cele pa tru ca te go rii, con ti nu ând însă să ri dice tot fe lul de pi e dici în ca lea aces tei 
ac ţi uni. Prin ur mare, la 28 mai 1959, din cei 65 de că lu gări şi că lu gă riţe iden ti fi caţi 
de că tre De par ta men tul Cul te lor ca tre bu ind să fie ex cluşi, nu mai 16 erau daţi 
afară din mânăstiri, ci fră foarte mică în opi nia îm pu ter ni ci tu lui re gional, care si tua 

1 În perioada 1947-1948 acesta se afla la Mânăstirea Ciolanu (Buzău), aceeaşi mânăstire la 
care şi-a început parcursul ca frate viitorul mitropolit Firmilian Marin, şi împreună cu alţi doi 
călugări, Ioasaf Popa şi Teofil Mocăniţa, l-a ascuns pe fostul ministru al cultelor din guvernul Petru 
Groza, pr. Constantin Burducea, care în anul 1949 se afla pe teritoriul Iugoslaviei, cf. Constantin 
AIOANEI, Cristian TRONCOTĂ, „Contra «armatei negre a călugărilor şi călugăriţelor»“, Magazin 
istoric, XXX, nr. 1 (346), ianuarie 1996, p. 3.

2 Referat informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 18 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, file nenumerotate.

3 Referat informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, nr. 143 
din 26 martie 1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă 
nenumerotată.

4 Referat informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 18 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

5 Ibidem.
6 Referat informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, nr. 143 

din 26 martie 1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă 
nenumerotată.
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re gi u nea Craiova pe ul ti mul loc în ţară în ceea ce pri veşte apli ca rea mă su ri lor1. 
Ce lor 16 că lu gări, aleşi de că tre mi tro po li tul Firmilian din tre că lu gă rii „de mâna a 
doua“, după cum con si dera Grigore Gherghinoiu, li s-a adus la cu noş tinţă ho tă râ-
rea de a pă răsi mânăstirile în care se aflau de că tre exar hul mânăstirilor din re gi u-
nea Craiova, protosinghelul Caliopie Georgescu2, el în suşi aflat pe lista că lu gă ri lor 
„răi ce tă ţeni“ fără să o ştie3, fo lo sit cu ci nism de că tre De par ta men tul Cul te lor, ur-
mând să fie scos din mo na hism după ce erau daţi afară din mânăstiri, cu con tri bu-
ţia sa si lită, toţi cei tre cuţi în ta bele. Con form îm pu ter ni ci tu lui re gional al Cul te lor, 
„dis po zi ţi ile mi tro po li tu lui Firmilian pen tru ple ca rea ce lor 16 că lu gări şi că lu gă-
riţe au avut ca scop să în şele org. De par ta men tu lui Cul te lor Bucureşti, unde a lă sat 
im pre sia că a ho tă rât ple ca rea tu tu ror şi nu nu mai a unui nr. de 16 per soane“4.

În luna mai, lună în care s-au fă cut pu ter nice pre si uni asu pra sa din par tea 
De par ta men tu lui Cul te lor, mi tro po li tul Firmilian a vi zi tat de mai multe ori 
Bucureştiul, sub pre tex tul unor în gri jiri me di cale şi al re zol vă rii unor pro bleme de 
cult, dar de fapt spre a-l evita pe îm pu ter ni ci tul re gional al Cul te lor, pen tru a in-
terveni pe lângă au to ri tăţi, dar mai ales pen tru a se în tâlni cu ce i lalţi ie rarhi or to-
docşi, a eva lua îm pre ună situa ţia şi a ve dea ce este de fă cut. O ast fel de vi zită a fost 
fă cută în pe rioada 20-27 mai 1959, când în cer ca rea ie rar hi lor de a se în tâlni în 
Bucureşti de Sf. Con stan tin şi Elena pen tru a-şi fixa un plan de ac ţi une co mună a 
fost îm pi e di cată de că tre „or ga nele cen trale“5. Tot aceste or gane, în ca zul acesta 
re pre zen tan ţii De par ta men tu lui Cul te lor, l-au obli gat pe mi tro po li tul Firmilian să 
se în toarcă la Craiova pen tru a pune în apli care mă su rile pri vind scoa te rea unei 
părţi din per so na lul mo na hal din mânăstiri, „după cum s-a plâns la ve ni rea sa, 
vărsându-şi mâ nia pe func ţionari [sic] mi tro po liei şi în de o sebi pe con si li eri [sic] 
săi“6. Dis pe ra rea sa în faţa im po si bi li tă ţii con tra ca ră rii per se cu ţiei cle ru lui de că tre 
au to ri tă ţile co mu niste, în faţa lip sei de si gu ranţă în care tră iau chiar şi ie rar hii or-
to docşi, pre cum şi vi i to rul sum bru pe care îl pre ves tea BOR sub co mu nism sunt 
uşor se si za bile în ur mă toa rele afir ma ţii, fă cute faţă de con si li e rii săi la în toar ce rea 
dintr-o altă vi zită la Bucureşti, în ziua de 16 mai 1959:

„Trăim vre muri apo ca lip tice, iar la a doua în toar cere de la Bucureşti a 
spus vi ca ru lui Laurenţiu Bu su ioc7 că du re rile bi se rici [sic] sunt abia la în ce put. 
În mod con fi den ţial a mai spus că din cele dis cu tate cu pa tri ar hul Justinian, 

1 Raport informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 28 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

2 Apropiat al mitropolitului Firmilian, care l-a menţinut în cinul monahal cu toate că figura 
pe listele călugărilor care trebuiau excluşi din monahism, n. în comuna Cireaşov, Olt, stareţ al 
Mânăstirii Lainici, anchetat de Securitatea din Târgu-Jiu în 1983 împreună cu călugării de la 
Mânăstirea Lainici pentru răspândire de manifeste anticomuniste, cf. Octavian ROSKE (coord.), 
Dicţionar biografic. Mecanisme represive în România 1945-1989, Institutul pentru Studiul Totalitaris-
mului, Bucureşti, 2003, p. 408.

3 Raport informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 28 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Acesta, ca şi mitropolitul Firmilian, era rău văzut de către Securitate, fiind descris în felul 

următor într-o notă a DGSP din 1949: „Duce o intensă propagandă contra actualului regim, expri-
mându-se pretutindeni că astăzi avem în ţară un regim de teroare comunistă, care se va prăbuşi 
cât de curând, la intervenţia forţelor apusene“, cf. Cristina PĂIUŞAN, Radu CIUCEANU, Biserica 
Ortodoxă Română sub regimul comunist…cit., p. 145.
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acesta ar fi în pri mej die în urma con dam nări [sic] ar hi man dri tu lui Anania şi 
se cre ta ru lui său par ti cu lar1. Mi tro po li tul Firmilian şi-a ma ni fes tat dis pe ra rea 
şi în gri jo ra rea faţă de pro ce sul că lu gă ru lui Veniamin Nicolae2, ares tat, a că-
rui situa ţie ar fi mai grea ca a lui Anania de la Pa tri ar hie, con dam nat la 25 de 
ani şi care ar fi po si bil să-l an ga jeze şi pe el“3.

Sta rea de spi rit din mânăstiri din mo men tul în ce pe rii iz go ni rii ce lor în scrişi 
în ta be lele tri mise de De par ta men tul Cul te lor i-a in te re sat foarte mult pe re pre zen-
tan ţii aces tuia în te ri to riu, ca şi pe or ga nele de Securi tate, care do reau să ştie dacă 
mo na hii şi mo na hi ile se su pu neau de bu nă voie ho tă râ rii de ex pul zare sau dacă 
atră geau aten ţia popu la ţiei asu pra a ceea ce se în tâm pla cu ei, fă când agi ta ţie pu-
blică. În acest sens este sem ni fi ca tivă des cri e rea îm pu ter ni ci tu lui re gional al Cul te-
lor cu pri vire la reac ţi ile per so na lu lui mo na hal din re gi u nea Craiova faţă de 
apli ca rea mă su ri lor ad mi nis tra tive sta bi lite de că tre De par ta ment:

„În mânăstirea Gura Motrului, urma să plece sta reţa Caragel Ana 
Agatia cu alte 4 că lu gă riţe, da to rită fap tu lui că mi tro po li tul Firmilian nu s-a 
ţi nut de cu vânt să cheme la el pe sta reţa Caragel şi s-o oblige la as cul tare, a 
tri mis să le scoată din mânăstire pe exar hul Caliopie Georgescu, in su fi ci ent 
in struit, el în suşi con vins că va fi scos (el fi gu rează prin tre cei care ur mează 

1 În această perioadă circulau zvonuri privind înlocuirea patriarhului Justinian de către 
comunişti. Se afirma astfel că noua arestare a arhimandritului Bartolomeu Anania, omul de în-
credere al patriarhului, era menită să îl compromită pe acesta din urmă.

2 Protosinghelul Veniamin Nicolae (n. 29 iulie 1920, Brăila), caracterizat de Departamentul 
Cultelor drept „duşman al regimului“ şi „omul Mitropolitului Firmilian“, care „nu ţinea cont decât 
de dispoziţiile trasate de Mitropolit“, iar „dispoziţiile Dep. Cult. erau pe cât posibil neîndeplinite“, 
şi care era acuzat că formează împreună cu mitropolitul Firmilian o echipă redutabilă, imposibil 
de controlat de către organele de stat (Caracterizare Pr. Veniamin Nicolae, iunie 1958, Arhiva 
Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată), a fost stareţ al 
Mânăstirii Polovragi între 1944-1950 şi preşedinte al cooperativei mânăstireşti „Propăşirea“ din 
1951 până în 1958, funcţie în care a făcut dovada unor excelente calităţi de organizator şi econo mist 
(Referat, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată, 
cf. Ion IOANID, Închisoarea noastră cea de toate zilele, ed. a 2-a, vol. III, Editura Humanitas, Bucu-
reşti, 2002, pp. 205-206). A fost arestat la Bucureşti pe 20 martie 1958, fiind judecat, alături de alte 
32 de persoane, călugări (precum stareţul de la Polovragi – Tit Moldovan, Gherasim Bica, Emilian 
Gâţu, Dosoftei Florea de la Ostrov-Călimăneşti) şi mireni, în „lotul Polovragi“, pentru ajutorul 
acordat fostului colonel Iulian Popovici, comandant de jandarmi la Odessa, condamnat la moarte 
în contumacie de către autorităţile comuniste, precum şi pentru ascundere de arme şi de aur. 
Sentinţa a fost pronunţată de către Tribunalul Militar Craiova la 26 decembrie 1959, protosinghelul 
Veniamin Nicolae fiind condamnat la 25 de ani de închisoare. Ulterior i s-a mai înscenat un proces, 
de data aceasta de drept comun, în care a fost implicată şi fosta stareţă a Mânăstirii Tismana, Tatiana 
Răduleţ, a cărui hotărâre a fost pronunţată la 3 iulie 1961, ambii fiind condamnaţi economic la 17 
ani de închisoare (Caracterizare Pr. Veniamin Nicolae şi Caracterizare stareţa Mânăstirii Tismana 
Tatiana Răduleţ, iunie 1958, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, 
file nenumerotate). După eliberarea din închisoare, în urma bătăilor suferite în timpul anchetelor, 
ambii au avut probleme psihice, fiind internaţi la Spitalul de Psihiatrie de la Podari pentru a se 
reface. Mitropolitul Firmilian a avut grijă de ei după ieşirea din închisoare, asigurându-le vieţuirea 
la viile Mitropoliei Olteniei, la fostul schit Prisaca. Ulterior, Veniamin Nicolae, considerat de către 
mitropolit „martir al bisericii Oltene“ (Arhiva CNSAS, fond Informativ 4 739, vol. II, fila 99, verso), 
a fost numit de către acesta în cel mai înalt post economic al eparhiei şi inspector al mânăstirilor, 
devenind apoi stareţ la Căldăruşani şi arhiereu-vicar al Episcopiei Buzăului.

3 Raport informativ întocmit de împuternicitul Cultelor pentru regiunea Craiova, 28 mai 
1959, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.
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a fi scoşi, lu cru pe care nu-l ştie dar îl bănueşte) nu a fost ca pa bil să le lă mu-
rească pro du când pa nică în aşa fel în cât că lu gă riţa Prună Maria s-a strâns cu 
un pro sop de gât, fi ind [in des ci fra bil] de alte că lu gă riţe şi care a luat şi al do-
i lea pro sop în cer când să se ştran gu leze. Din cer ce tă rile fă cute to tul a fost 
tea tru me nit săl [sic] im pre si o neze pe exarh şi să ce deze. Acesta a fost as cul-
tat la uşe pe când în cerca să con vingă pe fi e care îm parte [sic] ca apoi să fie 
luat cu asalt de că lu gă ri ţele care au nă vă lit în ca mera sa, fi ind ne voit să plece 
di mi neaţa pe fu riş de la mânăstire. Din clipa în care că lu gă ri ţele în nr. de 20 
de la Gura Motrului au aflat că le pleacă sta reţa şi al tele 4, au în ce put ţipetile 
[sic] şi ru gă ci u nile în ju rul sta re ţei Cărăgel, văi că re lile auzindu-se de la o de-
păr tare de circa 500 m., care au ple cat apoi în sat smulgânduşi pă rul din cap, 
stri gând că mânăstirea este în pri mej die. Cea mai dis pe rată se arăta că lu gă-
riţa Prună Maria Maximiliana, mo ti vând că sta reţa este fata ei de duhovnicie, 
care a cres cuto [sic] ca şi Pavnotia Purdescu, care sa de dat la agi ta ţie fă când câ-
teva dru muri la mi tro po lia Ol te niei, ce rând să plece toate din mânăstire odată 
cu sta reţa [in des ci fra bil] să pre dea mânăstirea Sfa tu lui Po pu lar co mu nal, unele 
din tre ele tri mi ţând după cre din ci oşi pe care-i ştiau că ţin la mânăstire, iar al-
tele în dem nând la pră da rea bu nu ri lor mânăstirii. În urma ce lor în tâm plate 
cele 4 că lu gă riţe nu mite pen tru ple care, dându-şi seama de cele în tâm plate 
şi simţindu-se ob ser vate de or ga nele din afara mânăstirii, au ple cat pe data 
de 24 şi 25 mai a.c. Sta reţa Cărăgel cu res tul de că lu gă riţe în nr. de 15 care i 
s-au ală tu rat se ho tă râ seră să plece toate pe 28 mai a.c. având ba ga jele îm pa-
che tate. Anun ţate fi ind or ga nele po li tice şi de stat, aces tea au se si zat că sunt 
ob ser vate aşa în cât au re nun ţat la ple care, lu ând însă o ati tu dine pa sivă faţă 
de tot ce se în tâm plă în ju rul lor, ne gli jând bu nu rile mânăstirii cu care oca zie 
le-a mu rit o ca pră ţi nută câ teva zile fără mân care şi apă. Se si zaţi de cele în-
tâm plate şi mai ales de in ten ţia aces tora de a pleca în grup la Craiova, pen tru 
a de mon stra pe străzi, de acord cu or ga nele M.A.I. prin tov. in spec tor ge ne ral 
Boboşca Flo rin dela De par ta men tul Cul te lor şi împ. re gional s-a tri mis la faţa 
lo cu lui vi ca rul mi tro po li tu lui, Bu su ioc Laurenţiu, exar hul mânăstirilor 
Caliopie Georgescu, con si li e rul Rădulescu Eu gen şi tov. împ. Slăveanu Gh. 
acesta ră mâ nând la ni ve lul ra io nu lui Filiaşi ţi nând le gă tura cu con du ce rea 
ra io nu lui, pe ziua de 27 mai a.c. So si rea aces tora a fost bi ne ve nită, în spe cial 
a vi ca ru lui care a re u şit să le li niş tească sub as pec tul pă rin tesc spi ri tual şi 
care sub as pec tul ac te lor de mon stra tive de pro test, au fost li niş tite sesizân-
du-se de pre zenţa or ga ne lor in te re sate în men ţi ne rea ordinei. Men ţi o năm că 
sta reţa Agatia Cărăgel nu a mai fost gă sită la so si rea vi ca ru lui, spunându-se 
că ple case seara la Tr. Severin la o ne poată, al tele spu nând că a ple cat la o 
rudă la Herculane iar al tele că a ple cat la Bis triţa sau şi că ş-ar fi dus ba ga jul 
la cu nos cuţi în co muna Butoieşti ra io nul Filiaşi, aceste con tra zi ceri au lă sat 
să se în tre vadă po si bi li ta tea as cun de rii sta re ţei Cărăgel de că tre că lu gă ri ţele 
din mânăstire care o apără or beşte“1.

O at mos feră ase mă nă toare dom nea la Mânăstirea Jitianu, unde „ple că rile 
aces tea pe grupe de cîte 3-5 per soane ce se re petă la in tervale de timp de 5-10 zile 
duce [sic] la dis pe rare pe cele care nu au fost încă vi zate şi care îşi aş teaptă în fri co-
şate ves tea ple că rii din via ţa mo na hală“, toate că lu gă ri ţele de aici fi ind con vinse 
că ur mau să fie date afară din mânăstire. De altfel aceasta era con vin ge rea tu tu ror 
că lu gă ri lor şi că lu gă ri ţe lor din Ar hi e pis co pia Craiova, aceş tia fi ind cu to ţii con-
vinşi că vor fi alun gaţi, iar mânăstirile şi schi tu rile vor fi des fi in ţate2.

1 Ibidem.
2 Ibidem.
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În mo men tul în care îm pu ter ni ci tul Grigore Gherghinoiu şi-a re dac tat ra por-
tul in for ma tiv că tre con du ce rea De par ta men tu lui, la 28 mai 1959, nu fu se seră încă 
date afară de la Mânăstirea Tismana cele 17 că lu gă riţe care fi gu rau în ta be lele de 
ex cluşi. Prin ur mare, Grigore Gherghinoiu în demna la pru denţă, şi fă cea ur mă-
toarele pro pu neri su perio ri lor, pen tru ca situa ţia de la Tismana să nu de ge ne reze 
pre cum cea de la Gura Motrului şi Jitianu:

„Mi tro po li tul Firmilian tre buie obli gat să meargă per so nal şi fă cut răs-
pun ză tor de even tu a lele ma ni fes tări de mon stra tive la această mânăstire, 
deoa rece el poate cu au to ri ta tea lui ce o are în mo na hism, să îm pi e dece 
această stare de agi ta ţie, bine în ţe les nu mai dacă îi con vine aceasta şi nu agi-
ta ţia pe care să-o fo lo sească. Mai cre dem că ele men tele le gate de ares ta rea 
fos tei con du ceri a mânăstirii Tismana în frunte cu că lu gă rul Veniamin, ar re-
co manda că lu gă ri ţe lor de aci în sen sul de a nu face ca cele de la mânăstirea 
Gura Motrului, aceasta însă nu în seamnă a nu face do vadă de o de o se bită 
vi gi lenţă. Pro blema fi ind com plexă, a fi di ri jată de org. MAI“1.

În urma apli că rii mă su ri lor de ex clu dere din mânăstiri, până la 8 no iem brie 
1959 fu se seră daţi afară, pe cu prin sul re gi u nii Craiova, care cu prin dea fos tele ju-
deţe Dolj, Romanaţi, Gorj şi Me he dinţi, 80 de mo nahi şi mo na hii, alţi 11 ur mând 
să pă ră sească ul te rior mo na his mul2. Din cei 80, 13 fi gu rau pe ta be lul cu per so nal 
mo na hal mi nor, toţi aceş tia pă ră sind mânăstirile până la 8 no iem brie 1959, 7 fi gu-
rau pe lis tele cu răi ce tă ţeni, din tre care ple ca seră doar 5, 45 erau nestatutari, 42 
din tre ei ple când, 14 fi gu rau pe lista ce lor cu aba teri mo rale, nu mă rul ce lor care 
pă ră si seră mânăstirile fi ind de 10, iar 12 aveau sub 25 de ani, din tre aceş tia ple-
când 10 până la 8 no iem brie 19593. Într-un re fe rat in for ma tiv al îm pu ter ni ci tu lui 
re gional al Cul te lor, da tând din luna mar tie 1960, nu mă rul ce lor care fi gu rează ca 
fi ind scoşi din mânăstiri în pe rioada ia nu a rie-oc tom brie 1959 este mai mare, fi ind 
vorba de 96 de per soane4. Ast fel, în urma ple că rii for ţate de că lu gări din mânăstirile 
din re gi u nea Craiova, aces tea, îm pre ună cu ob ştea mo na hală şi cu cen trul epar hial 
mai adă pos teau doar 103 vie ţu i tori5, din tre care 11 ur mau să plece, ple ca rea lor fi-
ind amâ nată la in sis ten ţele mi tro po li tu lui Firmilian. Prin ur mare, o mânăstire im-
por tantă pre cum Polovragi, în urma apli că rii mă su ri lor de ex clu dere din mo na hism, 
dar şi a ares tă rii unor că lu gări în anul 1958, ră mă sese la data de 8 no iem brie 1959, 
îna inte de pu bli ca rea De cre tu lui de des fi in ţare a mânăstirilor, cu un sin gur mo-
nah, acesta fi ind sta re ţul mânăstirii, Teodosie Rogoveanu, şi acesta numărându-se 
prin tre cei 11 amâ naţi. Ace eaşi soartă o avea şi schi tul Crasna, în care nu mai ră mă-
sese de cât sta re ţul Ieronim Onisei, şi el tre bu ind să plece, pre cum şi schi tu rile 
Dea lul Mare şi Tg. Logreşti, în care nu ră mă se seră de cât sta re ţii, Damaschin 
Mocofănescu şi Gherasim Manda, am bii amâ naţi. Şi Mânăstirea Călui nu mai avea 
de cât un sin gur vie ţu i tor, sta re ţul Am bro zie Săndulescu, care nu in tra însă în ca te-
go ri ile de ex cluşi. Prin ur mare, din cele 13 mânăstiri şi schi turi din re gi u nea 

1 Ibidem.
2 Situaţia personalului monahal din Regiunea Craiova, la 8 noiembrie 1959, întocmită de 

către împuternicitul Cultelor, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 
1959-1961, filă nenumerotată.

3 Ibidem.
4 Referat informativ al împuternicitului Cultelor din Regiunea Craiova, nr. 143 din 26 martie 

1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.
5 Cf. Ibidem numărul acestora era de 108. 
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Craiova, prin mă su rile pre mer gă toare De cre tu lui 410/1959, în 5 a fost ani hi lată via-
ţa mo na hală, ele ră mâ nând cu câte un sin gur vie ţu i tor. Iar din 195 de mo nahi exis-
tenţi în re gi u nea Craiova la sfâr şi tul lui 1958, îna inte de adop ta rea De cre tu lui, ca 
ur mare a apli că rii mă su ri lor de di mi nu are a nu mă ru lui de că lu gări, în mânăstirile 
din re gi une mai exis tau 105 vie ţu i tori1, deci apro xi ma tiv ju mă tate din tre că lu gă rii 
şi că lu gă ri ţele din Ar hi e pis co pia Craiovei au fost ex cluşi din mo na hism îna inte de 
apli ca rea De cre tu lui de des fi in ţare a mânăstirilor.

De cre tul nr. 410/1959, emis la 25 oc tom brie şi pu bli cat la 19 no iem brie 1959, 
viza des fi in ţa rea mânăstirilor prin im pu ne rea unor mă suri care înăs preau dra ma tic 
con di ţi ile de in trare în mo na hism, di mi nu ând în mod con si de ra bil nu mă rul că lu gă-
ri lor deja exis tenţi. Ast fel, le era in terzis ti ne ri lor ac ce sul în mo na hism, cu ex cep ţia 
ce lor care ab sol veau şcoli de pre gă tire a cle ru lui şi aveau ser vi ciul mi li tar efec tuat2. 
Pu teau ră mâne în mânăstiri doar per soa nele în vâr stă, care îm pli ni seră 55 de ani în 
ca zul băr ba ţi lor, 50 de ani în cel al fe me i lor, nu erau că să to rite şi erau dis puse să re-
nunţe la sa la riul sau la pen sia pe care le pri meau de la stat, pre cum şi cei care ocu-
pau func ţii bi se ri ceşti, au to ri zaţi de De par ta men tul Cul te lor „atunci când exer ci ta rea 
Cul tu lui o re clamă“3. De cre tul mai pre ve dea fap tul că mânăstirile nu pu teau func-
ţiona fără o au to ri za ţie prea la bilă din par tea De par ta men tu lui Cul te lor4.

Deşi De cre tul a fost pu bli cat în no iem brie 1959, el nu a fost apli cat în re gi u nea 
Craiova până în toamna lui 1960. Ast fel, îna inte de apli ca rea sa, la sfâr şi tul lui mar-
tie 1960, în mânăstirile (Tismana, Jitianu, Polovragi, Gura Motrului, Bucovăţ, 
Călui, Lai nici) şi schi tu rile (Dealu Mare, Crasna, Pri saca, Tg. Logreşti, Topolniţa şi 
Strâmba) din această re gi une exis tau 108 că lu gări şi că lu gă riţe, re par ti zaţi în fe lul 
ur mă tor: un că lu găr şi 39 de că lu gă riţe la Mânăstirea Tismana cu schi tul Ci o clo-
vina, un că lu găr şi 13 că lu gă riţe la Mânăstirea Gura Motrului, pa tru că lu gări la 
Bucovăţ, doi că lu gări la Polovragi, 10 că lu gă riţe la Jitianu, câte un că lu găr la 
Mânăstirea Călui şi la schi tul Logreşti, 9 că lu gări la Mânăstirea Lai nici şi schi tul 
Locuri Rele, pa tru că lu gări la Topolniţa, doi că lu gări la Crasna, trei că lu gări şi şase 
că lu gă riţe la Strâmba, un că lu găr şi o că lu gă riţă la schi tul Dealu Mare şi 10 că lu-
gări la ob ştea mo na hală şi schi tul Pri saca5.

Ceea ce de o se bea mânăstirile din re gi u nea Craiova de cele din res tul ţă rii era 
nu mă rul foarte mare de ti neri mo nahi şi mo na hii, care îl de pă şea pe cel al că lu gă-
ri lor de peste 55 de ani şi că lu gă ri ţe lor de peste 50. Aceasta în semna că mânăstirile 
din re gi une aveau să ră mână pus tii în urma apli că rii De cre tu lui, apro xi ma tiv 15 
per soane având drep tul să mai ră mână în mânăstiri după această apli care6, con-
form es ti mă ri lor îm pu ter ni ci tu lui re gional Grigore Gherghinoiu7, ceea ce în semna 
că în re gi une tre bu iau aduşi că lu gări şi că lu gă riţe din cei apro xi ma tiv 1500 care 

1 Referat informativ al împuternicitului Cultelor din Regiunea Craiova, nedatat, de la 
sfârşitul lui august 1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, 
filă nenumerotată.

2 Decret privind completarea Decretului nr. 117 din 4 august 1948, pentru regimul general al 
Cultelor Religioase, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă 
nenumerotată.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Referat informativ al împuternicitului Cultelor din Regiunea Craiova, nr. 143 din 26 martie 

1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.
6 Ibidem.
7 Numărul acesta s-a dovedit inexact.



Romanian Political Science Review • vol. VII • no. 3 • 2007

686 ANA-MARIA RÃDULESCU

ur mau să ră mână în Mun te nia şi Mol dova, pen tru a asi gura ocu pa rea ne ce sa ru lui. 
Mi tro po li tul Firmilian spera să i se per mită să aducă un nu măr de circa 150 de per-
soane pen tru toate mânăstirile şi schi tu rile1.

În ceea ce pri veşte De cre tul 410, este in te re sant fap tul că, într-o primă fază, sar-
ci nile con crete pri vind apli ca rea aces tuia i-au fost transmise mi tro po li tu lui Firmilian 
di rect de că tre re pre zen tan ţii de la cen tru ai De par ta men tu lui Cul te lor, fără ca 
aceste in struc ţi uni să îi fie co mu ni cate şi in spec to ru lui re gional Gherghinoiu, fapt 
care i-a în gre u nat aces tuia în mod con si de ra bil munca2, el tre bu ind să îi su prave-
gheze şi să facă pre si uni asu pra ce lor în săr ci naţi de mi tro po lit cu pre lu cra rea da te-
lor în ve de rea apli că rii De cre tu lui pen tru a afla de la ei sar ci nile date mi tro po li tu lui. 
Îm pu ter ni ci tul îşi ex prima ne mul ţu mi rea faţă de această situa ţie în fe lul ur mă tor:

„Am su prave gheat sau mai bine zis am ori en tat per soa nele în săr ci nate 
de Mi tro po li tul Firmilian cu pre lu cra rea da te lor teh nice, deoa rece în acest 
sens pe li nia De par ta men tu lui nu am avut nici-o dis po zi ţie, mi tro po li tul 
Firmilian şti ind în tot deauna mai mult de cât noi în pro blema mânăstirilor, fi-
ind puşi în faţa fap te lor îm pli nite cu ex cep ţia ca zu ri lor când to va ră şii in spec-
tori ge ne rali au ve nit la în ce pu tul ac ţi u ni lor. Ast fel în ca zul de mai sus 
Mi tro po li tul Firmilian a lu crat de unul sin gur, iar dacă to tuşi noi am di ri jat 
ac ţi u nea în tre prinsă pe baza în dru mă ri lor ce le-a pri mit la ni ve lul or ga ne lor 
cen trale acest lu cru se datoreşte efor tu ri lor noas tre nescăpând nici-o ac ţi une 
vi gi len ţei noas tre deşi Mi tro po li tul a atras aten ţia per soa ne lor de mai jos să-i 
evite pe îm pu ter ni ciţi […] în ciu da mă su ri lor lu ate de a se lu cra peste ca pul 
îm pu ter ni ci ţi lor [ra io nali], noi în rea li tate am de ju cat această ac ţi une“3.

Exar hul mânăstirilor, Caliopie Georgescu, care la in sis ten ţele mi tro po li tu lui 
Firmilian fu sese ex cep tat de la alun ga rea din mo na hism cu toate că fi gura pe lista 
ră i lor ce tă ţeni, a fost în săr ci nat de că tre ie rarh cu în toc mi rea fi şe lor per so nale ale 
tu tu ror că lu gă ri lor şi că lu gă ri ţe lor din re gi u nea Craiova, pen tru a ve dea care din-
tre ei in tră sub in ci denţa De cre tu lui nr. 410, iar ar hi tec tul N. Pencioiu şi teh ni ci a-
nul Ma tei Corvin au fost în săr ci naţi cu pre lu cra rea da te lor teh nice4. Fă când ex ces 
de zel, fără ca acest lu cru să îi fi fost ce rut de că tre su periori, Grigore Gherghinoiu 
a re u şit să in tre în po se sia fi şe lor per so nale ale tu tu ror mo na hi lor şi mo na hi i lor, 
prin pre si uni exer ci tate asu pra ce lor trei per soane nu mite de mi tro po lit, per soane 
des pre care îm pu ter ni ci tul afirma că „nu co res pund“5, nefiind dis puse să îi ofere 
de bu nă voie in for ma ţi ile do rite.

Încă îna inte de a se în cepe apli ca rea De cre tu lui, din mo men tul în care exar hul 
mânăstirilor a în ce put să în toc mească fi şele per so nale ale că lu gă ri lor, îm pu ter ni ci-
tul re gional a su prave gheat cu aten ţie at mos fera în rân dul per so na lu lui mo na hal,

„re mar când de o cam dată o tot mai ac cen tu ată ne li nişte care creşte pe mă sură 
ce se apro pie pri mă vara. Ne li niş tea se datoreşte şi fap tu lui că ma jo ri ta tea 
per so na lu lui mo na hal din mânăstirile şi schi tu rile reg. Craiova, este tâ năr, 

1 Referat informativ al împuternicitului Cultelor din Regiunea Craiova, nr. 143 din 26 martie 
1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

2 Adresă a împuternicitului regional al Departamentului Cultelor, nr. 81/15 februarie 1960, 
Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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nu mă rul per soa ne lor ex cep tat fi ind f. mic […] După o pe rioadă de re sem-
nare după apa ri ţia de cre tu lui 410/959, după cum am ară tat ne aş tep tăm la o 
pe rioadă de ne li nişte cres cândă odată cu ve ni rea pri mă ve rii. Din son da jele 
noas tre ne li niş tea se datoreşte ne si gu ran ţei în ceiace [sic] pri veşte asi gu ra rea 
exis ten ţei după ple ca rea din mo na hism“1.

În gri jo ra rea că lu gă ri lor din Ol te nia cu pri vire la vi i to rul lor după scoa te rea 
din mânăstiri era da to rată şi gre u tă ţii cu care îşi gă seau de lu cru cei daţi afară din 
mânăstiri până în fe bru a rie 1960, mo na hii men ţi nând le gă tura prin co res pon denţă 
cu mulţi din tre aceş tia. După ce că lu gă rii erau alun gaţi din mânăstiri, ei erau ur-
mă riţi de că tre re pre zen tan ţii De par ta men tu lui Cul te lor şi de Securi tate, pen tru a 
se evita re gru pa rea sau sta bili rea lor în apro pi e rea mânăstirilor cu sco pul de a res-
pecta pe as cuns re gu lile mo na hale, o parte din tre ei fi ind obli gaţi, prin di fe rite pre-
si uni, să se că să to rească, iar o altă parte, care con ti nuau să poarte rasa că lu gă rească, 
fi ind ares taţi pen tru „port ile gal de uni formă“.

În fi şele per so nale în toc mite de exar hul mânăstirilor, în ve de rea sta bili rii situa-
ţiei tu tu ror vie ţu i to ri lor în ra port cu De cre tul 410, fi gura şi sta rea de să nă tate a 
călu gă ri lor şi că lu gă ri ţe lor, iar îm pu ter ni ci tul Cul te lor ob serva că ma jo ri ta tea per-
so na lu lui mo na hal din re gi une apare a fi su fe rind de di verse boli, şi afirma că 
acesta pu tea fi un „pre text pen tru a im pre siona or ga nele de re sort“2 şi a le îm pi e-
dica ac ţi u nea, pen tru că mi tro po li tul Firmilian afir mase că cei bol navi pu teau ră-
mâne în con ti nu are în ca drul mânăstirilor.

Ca şi în ca zul apli că rii mă su ri lor pre mer gă toare De cre tu lui, Mi tro po li tul Ol te-
niei a în cer cat prin di verse ma ne vre să îm pi e dice des fi in ţa rea de mânăstiri în epar-
hia sa, după cum arată îm pu ter ni ci tul lo cal al Cul te lor, care le co mu nica su perio ri lor 
că la Craiova „[…] s-a avut deaface cu mi tro po li tul Firmilian care fă când parte din 
tagma că lu gă ri lor şi [sic] a recurs la cele mai vi clene pre texte pen tru a fi ex cep taţi 
de la pre ve de rile De cre tu lui“, dar că, gra ţie vi gi len ţei sale, „[…] s-a cu nos cut la 
timp şi s-a con tra ca rat ma ne vrele Mi tro po li tu lui Firmilian“3. Prin ur mare, ca şi în 
ca zul mă su ri lor pre mer gă toare, mi tro po li tul a ter gi ver sat pe cât po si bil apli ca rea 
De cre tu lui 410, ast fel în cât re gi u nea Craiova a ră mas din nou în urmă în această 
pri vinţă faţă de res tul ţă rii, iar dacă la sfâr şi tul lui au gust 1960 în re gi u nea Pi teşti 
din 26 de mânăstiri şi schi turi mai ră mă sese o sin gură mânăstire de că lu gări şi una 
de că lu gă riţe4, în ace eaşi pe rioadă în Ar hi e pis co pia Craiovei nu au fost scoase din 
mo na hism de cât 17 per soane din to ta lul de 1055. Sta rea aceasta de lu cruri i se da-
tora mi tro po li tu lui Firmilian, care a amâ nat dis cu ţi ile cu re pre zen tan ţii De par ta-
men tu lui Cul te lor pri vind mă su rile con crete de apli care a De cre tu lui, căci:

„A in trat întrun post de la 25 iu lie-25 au gust a.a., în care pe rioadă nu a 
avut voe să vor bească de cât 14 cu vinte pe zi având şi ceva sus pect în gât în re-
gi u nea la rin ge lui din care ca uză nu sa pu tut dis cuta cu el pro blema mânăstirilor 

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 Informare-specială privitoare la aplicarea Decretului 410/1959, mânăstirilor, schiturilor şi 

personalului monahal din cuprinsul regiunii Craiova, 26 septembrie 1960, Arhiva Mitropoliei 
Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

4 Referat informativ al împuternicitului Cultelor din Regiunea Craiova, nedatat, de la 
sfârşitul lui august 1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, 
filă nenumerotată.

5 Ibidem.
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s-au [sic] altă pro blemă. În pre zent este în con va les cenţă slă bit după post scă-
zând în gre u tate cu 15 kg, fi ind foarte ner vos“1.

Prin ur mare, da to rită aces tor ter gi ver sări, apli ca rea De cre tu lui nr. 410/1959 a în ce-
put să se facă abia în luna sep tem brie 1960, la aproape un an de la data emi te rii sale.

Au to ri tă ţile co mu niste aveau în plan des fi in ţa rea ma jo ri tă ţii mânăstirilor din 
re gi u nea Craiova, ast fel în cât, după apli ca rea De cre tu lui 410, în această zonă să nu 
mai func ţi o neze de cât două mânăstiri, una de ma ici la Tismana şi una de că lu gări 
la Polovragi2, lu cru pla ni fi cat pro ba bil pen tru fi e care re gi une a ţă rii în parte, după 
cum o do ve desc cele în tâm plate în re gi u nea Pi teşti. În aceste două mânăstiri tre bu-
iau co ma saţi toţi că lu gă rii şi că lu gă ri ţele care în de pli neau con di ţi ile im puse de 
De cret. Nu mă rul aces tora, con form unui ta bel în toc mit de îm pu ter ni ci tul re gional 
al Cul te lor la 1 ia nu a rie 1961 era de 21, din tre care 10 erau că lu gări „le gali ca vâr-
stă“, doi că lu gări „le gali cu stu dii“ şi 9 că lu gă riţe „le gale ca vâr stă“3. Acest nu măr 
se pare că a va riat în decurs de câ teva luni, căci într-un act an te rior al îm pu ter ni ci-
tu lui re gional al Cul te lor to ta lul ce lor care în de pli neau con di ţi ile De cre tu lui 410 la 
26 sep tem brie 1960 era de 304.

Da to rită in terven ţi i lor mi tro po li tu lui Firmilian, în re gi u nea Craiova, ca de 
altfel şi în alte re gi uni ale ţă rii, De cre tul nu s-a apli cat într-un mod foarte strict5. 
Ast fel, la ce re rea mi tro po li tu lui, la 1 oc tom brie 1960 exis tau 36 de că lu gări şi că lu-
gă riţe care po tri vit De cre tu lui nu mai aveau drep tul să ră mână în mo na hism, dar 
care fu se seră de cla raţi bol navi, ur mând să fie exa mi naţi de că tre o co mi sie me di-
cală care să le sta bi lească ca pa ci ta tea de muncă, şi în func ţie de aceasta să fie daţi 
afară din mânăstiri sau ac cep taţi într-o casă de odihnă unde să fie în gri jiţi pe chel tu-
iala Bi se ri cii, fără a mai fi con si de raţi însă că lu gări6. În con cep ţia re pre zen tan tu lui 

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 Tabel de personalul monahal legal care îndeplineşte condiţiile Decretului 410/959, aflat în 

mânăstiri de la 1 ianuarie 1961 şi care va rămâne în continuare, Arhiva Mitropoliei Olteniei, 
Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

4 Informare-specială privitoare la aplicarea Decretului 410/1959, mânăstirilor, schiturilor şi 
personalului monahal din cuprinsul regiunii Craiova, 26 septembrie 1960, Arhiva Mitropoliei 
Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

5 Totuşi aplicarea sa, chiar incompletă, a avut rezultate dramatice pentru BOR. Astfel, prin 
Decret au fost desfiinţate 62 de mânăstiri în toată ţara, aşa încât la 31 martie 1960, când aplicarea 
Decretului nu se încheiase peste tot, mai existau doar 132 de mânăstiri ortodoxe. Iar între 
1 ianuarie şi 25 octombrie 1959, data publicării Decretului, 30 de mânăstiri şi schituri din România 
şi-au încetat existenţa (cf. Constantin AIOANEI, Cristian TRONCOTĂ, „Contra «armatei negre...
cit.»“, p. 7), ca urmare a aplicării măsurilor premergătoare Decretului. Cea mai grav afectată de 
măsurile care vizau desfiinţarea mânăstirilor din anul 1959 a fost Episcopia Romanului şi Huşilor, 
unde din 16 mânăstiri şi schituri care adăposteau 134 călugări şi 308 călugăriţe nu a mai rămas 
nici o aşezare monahală. Puternic lovită a fost şi Arhiepiscopia Iaşilor, din cele 50 de mânăstiri ale 
sale 36 fiind desfiinţate, rămânând 11 de călugări şi 3 de călugăriţe, cu un personal redus (Ioan 
DURĂ, Monahismul românesc în anii 1948-1989. Mărturii ale românilor şi consideraţii privitoare la 
acestea, cu o prefaţă de pr. Mina DOBZEU, Editura Harisma, Bucureşti, 1994, pp. 8-9), ca şi cea a 
Bucureştilor, cu 10 mânăstiri desfiinţate, singura eparhie neafectată fiind cea de la Galaţi 
(cf. Constantin AIOANEI, Cristian TRONCOTĂ, „Contra «armatei negre...cit.»“, pp. 7-8). Iar 
numă rul călugărilor la nivel naţional a scăzut de la 6014 la 1 ianuarie 1959 la 1456 după aplicarea 
măsurilor premergătoare şi a Decretului, cf. Ibidem.

6 Situaţie nominală a personalului monahal din mânăstirile şi schiturile din regiunea Craiova, 
arătate mai jos la 1 octombrie 1960, în urma aplicării Decretului 410, Arhiva Mitropoliei Olteniei, 
Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.
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re gional al De par ta men tu lui Cul te lor, cei care ur mau să fie gă siţi bol navi se gă-
seau în această situa ţie „din ca uza con di ţi i lor de ex ploa tare de că tre con du ce rile 
mânăstirilor res pec tive“, per soa nele bol nave tre bu ind „in ternate pen tru a-şi re face 
să nă ta tea pe seama cul tu lui care le-a îm bol nă vit“1.

Iar 19 că lu gări şi că lu gă riţe erau „amâ naţi vre mel nic“ de la ex clu dere, fi ind 
în săr ci naţi, la ce re rea mi tro po li tu lui, cu ad mi nis tra rea şi paza mânăstirilor şi schi-
tu ri lor „până la pre da rea lor“2. În rea li tate aceş tia au ră mas în ci nul mo na hal, dat 
fi ind fap tul că ma jo ri ta tea mânăstirilor din re gi u nea Craiova nu au fost des fi in ţate 
după cum plă nu iau au to ri tă ţile.

În afară de aceş tia, mai exis tau 23 de per soane care, deşi nu mai fă ceau în mod 
ofi cial parte din ci nul mo na hal, res pec tau re gu lile mo na his mu lui, căci, pre cum 
afirma Grigore Gherghinoiu, „Mi tro po li tul Firmilian le-ar im pune să continuie 
res pec ta rea obli ga ţi i lor mo na hale“3. Este vorba de că lu gă rii şi că lu gă ri ţele an ga-
jate la se diul Mi tro po liei Ol te niei şi la Ca te drala din Craiova, care nu în de pli neau 
con di ţi ile De cre tu lui nr. 410, dar care fu se seră men ţi nuţi de că tre mi tro po lit în 
func ţi ile ad mi nis tra tive şi bi se ri ceşti pe care le ocu pau.

Alţi doi că lu gări, care erau hi ro to niţi pre oţi, au fost nu miţi de că tre mi tro po li-
tul Firmilian pre oţi de pa ro hie şi „ur mează a nu mai avea ni mic co mun cu mo na-
his mul, în caz con tra riu vor fi scoşi din pre o ţie“4.

În urma apli că rii De cre tu lui în re gi u nea Craiova au fost des fi in ţate în cele din 
urmă, la in sis ten ţele au to ri tă ţi lor, schi tu rile Logreşti5 şi Dealu Mare, pre cum şi 
Mânăstirea Călui, ale că ror bi se rici au fost transfor mate în bi se rici de pa ro hie. De-
par ta men tul Cul te lor do rea mai ales des fi in ţa rea ace lor mânăstiri prea im pli cate 
în via ţa co mu ni tă ţi lor lo cale, fi ind în ace laşi timp şi mânăstiri şi bi se rici pen tru 
sa tul în apro pi e rea că ruia se aflau, situa ţie care în vi zi u nea an ga ja ţi lor De par ta-
men tu lui re pre zenta:

„O pri mej die, mânăstirile fi ind fo care de mis ti cism, ori în con di ţi ile 
când bi se rica mânăstirii se des chide pen tru ne vo ile re li gioase ale cre din ci o şi-
lor, fără că lu gă riţe sau că lu gări, aces tea nu mai pre zintă pe ri col de ve nind 
ase mă nă toare ce lor lalte bi se rici“6.

Mi tro po li tul Firmilian a sal vat de la în chi dere, da to rită abi li tă ţii sale, res tul 
mâ năstirilor şi schi tu ri lor din re gi une, cu toate că o bună parte din tre aces tea fu se-
seră des fi in ţate în mod ofi cial, fie pre tex tând că sunt mo nu mente is to rice şi că au 

1 Referat informativ al împuternicitului Cultelor din Regiunea Craiova, nedatat, de la 
sfârşitul lui august 1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, 
filă nenumerotată.

2 Situaţie nominală a personalului monahal din mânăstirile şi schiturile din regiunea Craiova, 
arătate mai jos la 1 octombrie 1960, în urma aplicării Decretului 410, Arhiva Mitropoliei Olteniei, 
Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.

3 Ibidem.
4 Referat informativ al împuternicitului Cultelor din Regiunea Craiova, nedatat, de la sfâr-

şitul lui august 1960, Arhiva Mitropoliei Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă 
nenumerotată.

5 Acesta a fost reînfiinţat, ca schit de călugări cu hramul „Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana“, în 
anul 1991, cf. Ioan DURĂ, Monahismul românesc…cit., p. 68.

6 Informare-specială privitoare la aplicarea Decretului 410/1959, mânăstirilor, schiturilor şi 
personalului monahal din cuprinsul regiunii Craiova, 26 septembrie 1960, Arhiva Mitropoliei 
Olteniei, Dosar Departamentul Cultelor 1959-1961, filă nenumerotată.
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ne voie de paz nici care să le pă zească, paz nici nu miţi tot din rân du rile că lu gă ri lor, 
chiar dacă aceş tia nu în de pli neau con di ţi ile im puse de De cret, fie găsindu-le di fe-
rite în tre bu in ţări, pre cum este ca zul Mânăstirii Jitianu, transfor mată în gos po dă rie 
anexă la care mi tro po li tul a men ţi nut, ca în gri ji toare, câ teva că lu gă riţe. El a re u şit, 
cu mare gre u tate, să men ţină în func ţi une Mânăstirea Lai nici, pe care îm pu ter ni ci-
tul re gional Gherghinoiu do rea să o des fi in ţeze cu orice chip, din pro prie ini ţi a-
tivă, con si de rând-o „un pe ri col din ca uza aşe ză rii ei la li mita re gi u nii Craiova şi 
Hu ne doa rei sub munţi, care din ca uza tra di ţiei şi in flu en ţei re li gioase pe li nia unui 
mis ti cism ex trem de exa ge rat prac ti cat de zeci de ani de că lu gări, încura jase pe 
mi tro po li tul Firmilian, ea nu tre buia să func ţi o neze“1, ca şi Mânăstirea Gura 
Motrului, con si de rată de ace laşi îm pu ter ni cit a fi pe ri cu loasă da to rită in flu en ţei 
prea mari pe care o exer cita asu pra să te ni lor, fi ind şi bi se rică a sa tu lui res pec tiv2.

De cre tul nr. 410/1959 a re gle men tat in tra rea în mo na hism până în anul 1989, 
fapt care a fă cut ca nu mă rul vie ţu i to ri lor din mânăstirile de pe te ri to riul Ar hi e pis-
co piei Craiovei să fie re la tiv mic. Ast fel, nu mă rul ofi cial de că lu gări şi că lu gă riţe 
din această ar hi e pis co pie pe anul 1980 era de 26 de mo nahi, res pec tiv 53 de mo na-
hii, tră i tori în 5 mânăstiri şi 6 schi turi3.

De cre tul nr. 410 din 1959 pen tru des fi in ţa rea mânăstirilor nu a fost adop tat 
într-un vid de mă suri cu pri vire la mo na his mul ro mâ nesc, şi nu se poate spune că 
per se cu ta rea con sec ventă a re pre zen tan ţi lor aces tui mo na hism de că tre au to ri tăţi 
a în ce put odată cu pu bli ca rea sa. El a fost con ti nu a rea lo gică a unei în şi ru iri de 
ac ţi uni antamate în anul 1958 prin în sce na rea de pro cese unor co mu ni tăţi de că lu-
gări, me nite să îi dis cre di teze pe aceş tia şi să jus ti fice des fi in ţa rea mânăstirilor. 
Po li tica de per se cu ţie re li gioasă a fost pre lun gită în anul ur mă tor, cu în chi de rea 
seminariilor mo na hale de la Horez şi Agapia, dar mai ales cu adop ta rea ce lor pa-
tru prin ci pale mă suri pre gă ti toare ale De cre tu lui, care vi zau re du ce rea dras tică a 
nu mă ru lui mo na hi lor şi ri di ca rea pro ble mei des fi in ţă rii mânăstirilor încă îna inte 
de adop ta rea De cre tu lui – ac ţi une re u şită, după cum o de mon strează ca zul Ar hi e-
pis co piei Craiovei, cel mai di fi cil caz (în opi nia îm pu ter ni ci tu lui re gional al Cul te-
lor), unde în toamna anu lui 1959 nu mă rul vie ţu i to ri lor din aşe ză min tele mo na hale 
fu sese re dus la ju mă tate faţă de în ce pu tul ace lu iaşi an. De cre tul care viza des fi in-
ţa rea mânăstirilor a re pre zen tat punc tul cul mi nant al aces tei po li tici a au to ri tă ţi lor 
co mu niste, însă, da to rită îm po tri vi rii unor ie rarhi pre cum mi tro po li tul Firmilian 
al Ol te niei, dar şi da to rită pre si u ni lor ex terne, în ciu da lo vi tu rii pu ter nice pri mite 
de BOR prin acest De cret, dar şi a ex ce su lui de zel al unor re pre zen tanţi ai De par-
ta men tu lui Cul te lor în te ri to riu, pre cum Grigore Gherghinoiu, mo na his mul ro mâ-
nesc a su pravi e ţuit.

1 Ibidem.
2 Mânăstirea Gura Motrului a fost transformată ulterior în mânăstire de călugări, pe când 

Mânăstirea Polovragi a fost transformată, la sfârşitul anului 1968, în mânăstire de maici.
3 Ioan DURĂ, Monahismul românesc…cit., pp. 21-22.
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ANEXĂ

DEPARTAMENTUL CULTELOR 26 sep tem brie 1960
REGIUNEA CRAIOVA

INFORMARE – SPECIALĂ

Pri vi toare la apli ca rea De cre tu lui 410/1959, mânăstirilor, schi tu ri lor şi 
per so na lu lui mo na hal din cu prin sul re gi u nii Craiova.

După cum se cu noaşte pe li nia apli că rii De cre tu lui 410/1959 până în 
pre zent s-a [sic] luat o se rie de mă suri pe etape, deoa rece în apli ca rea De cre-
tu lui fac to rii cen trali în drept, au ţi nut seamă de unele as pecte ale po li ti cii de 
culte la data apli că rii fi e că rei mă suri, de spe ci fi cul lo cal şi în de o sebi de ati tu-
di nea con du ce rii cen trale a cul tu lui or to dox, în frunte cu Pa tri ar hul, cu mi tro-
po liţi şi episcopi.

În alte re gi uni în do rinţa de a se re zolva mai ra pid pro blema mânăstirilor 
şi vie ţu i to ri lor în spi ri tul De cre tu lui 410, s-ar fi tre cut la mă suri to tale şi nu în 
etape, ast fel s-a dat oca zia la ne mul ţu miri de care s-au se si zat or ga nele cen-
trale, care în urma ce lor în tâm plate au re co man dat De par ta men tu lui Cul te lor 
pru denţă şi elas ti ci tate, în apli ca rea pre ve de ri lor De cre tu lui de mai sus.

În ra port de cele în tâm plate în alte re gi uni şi în spe cial în Bucureşti unde 
chiar pa tri ar hul din frun tea Pa tri ar hiei ro mâne a tă ră gă nat apli ca rea aces tui 
De cret, spe rând că poate con du ce rea Sta tu lui va re nunţa la apli ca rea lui, re pe-
tăm în ra port de cele în tâm plate în alte re gi uni unde pro blema mânăstirilor 
este mai com pli cată sub as pec tul tra di ţiei a nu mă ru lui de uni tăţi şi de per so-
nal mo na hal – la re gi u nea Craiova deşi s-a avut deaface cu mi tro po li tul 
Firmilian care fă când parte din tagma că lu gă ri lor şi [sic] a recurs la cele mai 
vi clene pre texte pen tru a fi ex cep taţi dela pre ve de rile De cre tu lui, la re gi u nea 
Craiova nu s-a oca zionat niciun as pect care să pună în dis cu ţie ati tu di nea le-
gală a or ga ne lor re gi u nii Craiova în pro blema de mai sus care a ur mă rit per-
ma nent cu spi rit de răs pun dere şi de vi gi lenţă această pro blemă da to rită că rui 
fapt s-a cu nos cut la timp şi con tra ca rat ma ne vrele Mi tro po li tu lui Firmilian.

De par ta men tul Cul te lor de pe lângă Con si liul de Mi niştri prin tov. di-
rec tor Gheorghe Nenciu de le gat unic îm pu ter ni cit în pro blema des fi in ţări 
mânăstirilor şi schi tu ri lor, a au to ri ză rii ce lor ce vor func ţiona şi re tra ge rii 
au to ri za ţiei de func ţionare a ce lor ce ur mează a se des fi inţa, a apre ciat că deşi 
re gi u nea Craiova în ceeace pri veşte apli ca rea De cre tu lui 410/959 a ră mas 
prin tre ul ti mele, la această re gi une nu s-a for ţat nota şi nu s-a dat oca zie mi-
tro po li tu lui Firmilian să se plângă şi mai ales să se so li da ri zeze pa tri ar hu lui 
şi al tor mi tro po liţi ne mul ţu miţi.

Se poate spune că la re gi u nea Craiova nu s-a oca zionat în pro blema re-
or ga ni ză rii mo na his mu lui nici un as pect care să ser vească reacţiunii in terne 
şi mon di ale – deoa rece – pe plan in terna ţional la vi i toa rea şe dinţă pen tru 
apă ra rea drep tu ri lor omu lui se aş teaptă a se ca lom nia re gi mul din Ro mâ nia 
în le gă tură cu pro blema re li gioasă, prin tre care: pro blema ro mano-ca to lică, 
con tro lul exer sat de Stat asu pra ac ti vi tă ţii cul te lor in clu siv pro blema mo na-
his mu lui în lu mina De cre tu lui 410/1959, etc.
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Referindu-ne la situa ţia con cretă a pro ble mei mânăstirilor şi per so na lu-
lui mo na hal din re gi u nea Craiova, cu oca zia dis cu ţi i lor duse de tov. di rec tor 
Nenciu Gheorghe îm pre ună cu îm pu ter ni ci tul Gherghinoiu din par tea De-
par ta men tu lui Cul te lor, în zi lele de 23 şi 24 sep tem brie, cu mi tro po li tul 
Firmilian, acesta a în cer cat în fel şi chip să jus ti fice men ţi ne rea în func ţie a 
mânăstirilor Tismana, Lai nici, Polovraci, Jitianu, Gura Motrului, a schi tu lui 
Strâmba şi a Schi tu lui Topolniţa cu per so na lul exis tent care după el ar fi sub 
nu mă rul ne ce sar in clu siv pe cei care nu în de pli nesc con di ţi ile de vâr stă şi 
stu dii ce rute de De cre tul 410/959, din lipsa nu mă ru lui su fi ci ent al ce lor care 
să în de pli nească con di ţi ile De cre tu lui de mai sus.

Ar gu men tele mi tro po li tu lui Firmilian nu au re zis tat fi ind ne voit ca 
până la urmă să ac cepte ur mă toa rea situa ţie:

I. În re gi u nea Craiova va ră mâne o sin gură mânăstire de că lu gă riţe 
anume mânăstirea Tismana din ra io nul Baia de Aramă care ur mează să ca-
pete au to ri za ţia de func ţionare ca mânăstire de că lu gă riţe, unde se gă sesc în 
pre zent nu mai 4 per soane care în de pli nesc condiţiunile De cre tu lui şi la care 
vor fi di ri jate în 15 zile că lu gă ri ţele care ca şi aces tea în de pli nesc condiţiunile 
De cre tu lui pen tru a ră mâne în mânăstire, dela uni tă ţile ce ur mează a se des-
fi inţa şi anume:

3 că lu gă riţe din mânăstirea Gura Motrului, 1 din mânăstirea Jitianu şi 4 
dela Schi tul Strâmba to tal 12 că lu gă riţe din tre care 1 că lu găr care în de pli-
neşte func ţia de preot la mânăstirea Tismana.

Cu pri vire la mânăstirea Tismana din dis cu ţi ile cu mi tro po li tul Firmilian 
acesta va cere or ga ne lor cen trale să i se aprobe circ. 70 că lu gă riţe în ra port de 
po si bi li tă ţile de ca zare care le are, ur mând ca acest nu măr să-l com plec teze 
cu că lu gă riţe din re gi u nea Iaşi, Su ceava, etc. Men ţi o năm că mânăstirea 
Tismana a avut în anii din urmă circ. 80-90 de că lu gă riţe.

Revindecării [sic] fă cute de mi tro po lit nu i s-a dat nici un răs puns, 
spunându-i-se că este de re sor tul or ga ne lor cen trale, că ea mo men tan nu face 
obi ec tul De cre tu lui 410.

La mânăstirea Tismana în urma con cen tră rii că lu gă ri ţe lor dela mânăs tirile 
ară tate mai sus, care în de pli nesc condiţiunile De cre tu lui, nr. este de 12 prin tre 
care şi pr. că lu găr al mânăstirii, care în de pli neşte condiţiunile De cre tu lui.

Men ţi o năm că în ad mi nis tra ţia mânăstirii Tismana ca şi până acum va 
ră mâne Schi tul Ci o clo vina care a fost sub ad mi nis tra ţia mânăstirii, fi ind aşe-
zat la circ. 2-3 km. dea su pra Tismanii, unde în ge ne ral merge mi tro po li tul 
Firmilian pen tru odihnă şi re cu le gere.

II. A doua mânăstire şi unica care va ră mâne în re gi u nea Craiova va fi 
mânăstirea de că lu gări Polovraci din ra io nul No vaci cu o ca pa ci tate de ca-
zare de circ. 16-20 de că lu gări şi care ur mează a primi au to ri za ţia de func-
ţionare ca mânăstire de că lu gări la care vor fi con cen traţi toţi că lu gări [sic] ce 
în de pli nesc con di ţi ile De cre tu lui 410 şi anume:

4 că lu gări dela mânăstirea Lai nici, 1 că lu găr dela mânăstirea Bucovăţ, 
1 că lu găr dela Schi tul Topolniţa, 2 că lu gări dela Ca te drala Mi tro po li tană şi 
Schi tul Pri saca la care se ada ugă un că lu găr dela Polovraci care în de pli neşte 
condiţiunile De cre tu lui.

În ca zul mânăstirii Polovraci care nu are ca pa ci ta tea de ca zare a unui 
nu măr mai mare de oa meni, mi tro po li tul nu mai poate aduce că lu gări din 
alte re gi uni, bun în ţe les [sic] dacă se va ve ghea ca acesta să nu lăr gească ac tu-
ala ca pa ci tate a mânăstirii prin noi con struc ţii după cum in ten ţi o nează.

În con clu zie la mânăstirea Polovraci prin con cen tra rea tu tu ror că lu gă ri lor 
ce în de pli nesc con di ţi ile De cre tu lui 410, ur mează a fi un nu măr de 9 că lu gări.
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Aceste 2 mânăstiri, 1 de că lu gă riţe şi 1 de că lu gări ur mează a func ţiona 
în vi i tor în cu prin sul re gi u nii Craiova că rora ur mează a li se acorda o de o se-
bită aten ţie pe li nia tu tu ror or ga ne lor de la ni ve lul re gi u nii, al ra ioa ne lor şi al 
co mu ne lor pe te ri to riul că rora se află.

III. În ceiace [sic] pri veşte mânăstirile şi schi tu rile de mai jos, până la 
apa ri ţia unei de ci zii pe li nia or ga ne lor cen trale sau pe li nia con du ce rii cen-
trale a cul tu lui, care va ho tărî asu pra des fi in ţări lor le gale, ele ră mân în ur mă-
toa rea situa ţie de pro vi zo rat, sub as pec tul des ti na ţiei şi a unor bu nuri mo bile 
şi imo bile asu pra că rora se va ho tărî.

1) Mânăstirea de că lu gă riţe „Jitianu“ din ra io nul Craiova co muna Bra-
nişte a fost ce rută de mi tro po li tul Firmilian s-o transforme în gos po dă rie 
anexă, in vo când că nu are unde de po zita o se rie de bu nuri ale cul tu lui, ma te-
rial de con struc ţii, in ven ta rul viu, etc. şi fap tul că Mi tro po lia Ol te niei este 
ade se ori vi zi tată de de le ga ţii ale or ga ne lor cen trale şi stre ine, pen tru care nu 
ar avea con diţii op time de ca zare la se diul mi tro po liei şi nici la că mi nul „Re-
naş te rea“ unde sunt condiţi [sic] de ho tel, ast fel că ar vrea să ame na jeze la 
mânăstirea Jitianu aceste po si bi li tăţi de ca zare, lu cru care ar fo losi şi re gi mu-
lui văzându-se de că tre stre ini con di ţi ile ce le are bi se rica în RPR, lu cru care 
până acum l-au re cu nos cut o se rie de de le ga ţii ve nite în ţară res pec tiv la mi-
tro po lia Ol te niei, unii fi ind sur prinşi de con di ţi ile de care se bucură bi se rica 
or to doxă, mirându-i fap tul că ie rarhi au ma şini la dis po zi ţie, lu cru de care 
nu se bucură bi se ri cile din ţă rile im pe ri a liste, mi tro po li tul dând exem plu: 
Iu gos la via pe care a vi zi tat-o şi unde ie rarhi [sic] bi se ri cii sârbe s-ar fi plâns 
că sunt per se cu taţi de re gi mul Tito.

Pe această li nie de le gaţi [sic] De par ta men tu lui Cul te lor au luat act de 
cele ară tate mai sus, ră mâ nând a se ana liza la ni ve lul or ga ne lor cen trale şi 
ho tă rând ple ca rea dela această mânăstire a tu tu ror că lu gă ri ţe lor trecându-se 
în rân dul ce lor ce ur mează a fi des fi in ţate.

Men ţi o năm că la mânăstirea aceasta şi la toate ce le lalte ce ur mează a fi 
des fi in ţate, s-a ho tă rât ca din nu mă rul per so na lu lui mo na hal exis tent ce-l au 
să ră mână la fi e care dela 1-3 per soane cu atribuţiuni de pasnici [sic] fie din 
rân dul per so na lu lui mo na hal ce în de pli neşte condiţiunile De cre tu lui 410, fie 
din rân dul ce lor ce nu în de pli nesc con di ţi ile De cre tu lui din lipsa ce lor din 
prima ca te go rie, până ce ul te rior se va ho tărî asu pra fi e că rei mânăstiri sau 
schit în parte şi a des ti na ţiei unor clă diri.

În con clu zie mânăstirea Jitianu în urma dis cu ţi i lor pur tate, mi tro po li tul 
Firmilian a fost de acord cu des fi in ţa rea ei ca mânăstire, re ven di când-o însă 
pen tru sco pu rile ară tate mai sus, ca gos po dă rie anexă.

În urma dis cu ţi i lor mi tro po li tul Firmilian nu a fost de acord cu 1-2 şi 
nici cu 3 pasnici [sic] pen tru paza mânăstirilor, a schi tu ri lor şi con ser va rea 
mo nu men te lor res pec tive, in sis tând pen tru un nu măr de 5 per soane din rân-
dul că lu gă ri ţe lor sau că lu gă ri lor dela uni tă ţile res pec tive.

De le gaţi [sic] De par ta men tu lui Cul te lor prin tov. di rec tor Nenciu Gheorghe 
şi tov. îm pu ter ni cit Gherghinoiu for mal au că zut de acord cu mi tro po li tul 
menţinându-şi punc tul de ve dere ca nu mă rul paz ni ci lor să fie dela 1-3 în ra-
port de im por tanţa fi e că rei uni tăţi des fi in ţate, ur mând a pre zenta con du ce rii 
cen trale plu sul până la 5 ce rut de mi tro po lit.

Mi tro po li tul a in vo cat mă ri rea nu mă ru lui de paz nici pe con si de ren tul 
că unele mânăstiri sunt izo late, că unele că lu gă riţe nu ac ceptă să ră mână în 
nu măr prea mic fiindu-le teamă de even tu ale fur turi, aşa cum s-a în tâm plat 
la mânăstirea Jitianu din ra io nul Craiova, unde fi ind că lu gă riţe pu ţine s-au 
fu rat ali men tele că lu gă ri ţe lor prin spar ge rea ma ga ziei de ali mente.
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Cu pri vire la mânăstirea Jitianu şi pre ten ţia mi tro po li tu lui de a o 
transforma în gos po dă rie anexă, aceasta a fost vi zi tată de de le gaţi [sic] De par-
ta men tu lui gă sind-o necorespunzătoare sco pu ri lor mi tro po li tu lui, con sta-
tând în schimb că s-ar pu tea ame naja şi rea liza cele ce rute de mi tro po lit la 
casa dela via mi tro po liei, unde şi-ar pu tea de po zita şi ma te ri a lele.

2) Mânăstirea de că lu gă riţe Gura Motrului din co muna Gura Motrului 
ra io nul Filiaşi pe care mi tro po li tul Firmilian nu a vrut să o ac cepte ca mâ-
năstire de că lu gări în lo cul mânăstirii Lai nici de care s-a cram po nat s-o păs-
treze şi a mânăstirii Polovraci, a că zut de acord să fie des fi in ţată şi re dată 
sa tu lui Gura Motrului ca bi se rică, ea de ser vind şi până în pre zent sa tul, însă 
nu mai în parte.

În situa ţia aces tei mânăstiri cu du blu scop – ca mânăstire de că lu gă riţe 
şi ca bi se rică pen tru ne vo ile re li gioase ale sa tu lui, era o pri mej die, mânăstirile 
fi ind fo care de mis ti cism, ori în con di ţi ile când bi se rica mânăstirii se des chide 
pen tru ne vo ile re li gioase ale cre din ci o şi lor, fără că lu gă riţe sau că lu gări, aces-
tea nu mai pre zintă pe ri col de ve nind ase mă nă toare ce lor lalte bi se rici.

La mânăstirea Gura Motrului în pri vinţa paz ni ci lor ca şi la mânăstirea 
Jitianu vor ră mâne 5 că lu gă riţe cu atribuţiuni de paz nici, in clu siv pre o tul 
Iovanelie Cealnic care este şi pre o tul sa tu lui Gura Motrului.

3) Mânăstirea Lai nici din ra io nul Tg. Jiu în ve de rea des fi in ţări [sic] ei a 
pro vo cat dis cu ţii as cu ţite cu mi tro po li tul Firmilian deoa rece acesta ob ţi nuse 
asen ti men tul or ga ne lor cen trale în ve de rea au to ri ză rii func ţi o nă rii ei pe mai 
de parte ca mânăstire de că lu gări. Or după cum se cu noaşte şi după cum s-a 
ară tat în o se rie de sin teze ale noas tre, func ţiona rea aces tei mânăstiri de ve-
nise un pe ri col din ca uza aşe ză rii ei la li mita re gi u nii Craiova şi Hu ne doa rei 
sub munţi, care din ca uza tra di ţiei şi in flu en ţei re li gioase pe li nia unui mis ti-
cism ex trem de exa ge rat prac ti cat de zeci de ani de că lu gări, încura jase pe 
mi tro po li tul Firmilian, ea nu tre buia să func ţi o neze.

În ul ti mii ani această mânăstire a atras şi atrage în spe cial pe cre din ci o şii 
din re gi u nea Hu ne doara, Pe tro şani la care sen ti men tele re li gioase sunt mai 
în tă rite ca la cre din ci o şii din Ol te nia, par ti ci pând în spe cial mun ci to rii din 
de fi leul Ji u lui. În le gă tură cu in flu enţa re li gioasă care a exer ci tat-o mânăstirea 
Lai nici, este su fi ci ent să ară tăm că, cu oca zia hra mu lui din luna au gust au 
par ti ci pat peste 1500 cre din ci oşi, iar cu oca zia con troa le lor s-a con sta tat că 
această mânăstire era vi zi tată de ele mente du bioase.

În această situa ţie, împ. Gherghinoiu s-a opus ca te go ric au to ri ză rii func-
ţi o nări [sic] aces tei mânăstiri gă sind ar gu mente fără a lăsa să se în tre vadă că 
ar fi vorba de o por nire an ti re li gioasă.

Împ. re gional după ce în prea la bil lă mu rise pe tov. Di rec tor Nenciu ve-
nit din par tea De par ta men tu lui care la în ce put a ră mas sur prins, de oa rece 
[sic] pe plan cen tral în prin ci piu se că zuse de acord ca mânăstirea Lai nici să 
ră mână mânăstire de că lu gări şi care fi ind pus în cu noş tinţă de ca uză, a fost 
de acord cu împt. Gherghinoiu şi a de ter mi nat pe mi tro po li tul Firmilian să 
re nunţe la mânăstirea Lai nici, lu cru pe care l-a fă cut cu mare gre u tate, acesta 
şti ind ce pierde pe plan re li gios prin re nun ţa rea la această mânăstire.

În con clu zie şi mânăstirea Lai nici a tre cut în ca te go ria ce lor des fi in ţate, 
dar şi aci pe con si de ren tul că această mânăstire ad mi nis trează şi schi tul:

4) Locuri Rele aflat sub ad mi nis tra ţia per ma nentă a mânăstirii Lai nici, 
mi tro po li tul nu a fost de acord cu 2-3 paz nici, ce rând 5 paz nici, lu cru de care 
de le gaţi [sic] De par ta men tu lui au luat act, fără a se pune ca te go ric şti ind că 
aceş tia ca şi cei dela ce le lalte uni tăţi au ca rac ter vre mel nic.

5) Mânăstirea de că lu gări Crasna din ra io nul No vaci care mai are nu-
mai pe că lu gă rul sta reţ a fost tre cută în rân dul ce lor des fi in ţate, mi tro po li tul 
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că zând de acord să fie ca zaţi în de pen din ţele ei lu cră tori [sic] I.T.T.-ului, care 
au fă cut în acest sens o ce rere la Mi tro po lie, iar sta re ţul să ră mână în ca li tate 
de paz nic până ce se va ho tărî asu pra lu ă rii în pri mire a mânăstiri care este 
mo nu ment is to ric.

6) Mânăstirea Bucovăţ care a func ţionat cu că lu gări după cum se cu noaşte, 
este în in cinta Semina ru lui Te o lo gic din sa tul Mofleni, ra io nul Craiova.

Mânăstirea Bucovăţ a tre cut în rân dul ce lor des fi in ţate ur mând ca bi se-
rica să fie pre lu ată de con du ce rea Semina ru lui pen tru prac tica re li gioasă a 
ele vi lor, care ca şi până acum po tri vit sta tu tu lui B.O.R. şi a re gu la men tu lui 
Semina re lor a ser vit aces tui scop.

Cei 4 că lu gări de aci având stu dii te o lo gice şi deci în de pli nind con di ţi ile 
De cre tu lui 410, ră mân ca sa la ri aţi ai Semina ru lui, ur mând a fi gura în evi denţa 
mânăstirii de că lu gări Polovraci (în lim baj bi se ri cesc închinoviaţi) po tri vit re-
gu la men tu lui ce re gle men tează via ţa mo na hală, şi care la Semina rul Mofleni 
nu se vor mai su pune re gu li lor mo na hale, ci nu mai obli ga ţi i lor de ser vi ciu.

7) Mânăstirea de că lu gări Călui din ra io nul Balş, deoa rece a fost şi la 
dis po zi ţia sa tu lui din apro pi ere pen tru sa tis fa ce rea ne vo i lor re li gioase ale 
cre din ci o şi lor, a tre cut în rân dul mânăstirilor des fi in ţate, ur mând a fi dată 
pa ro hiei Călui ca bi se rică. La această mânăstire este un sin gur că lu găr care 
în de pli neşte şi func ţia de preot, din acest mo tiv va ră mâne ca preot al sec to-
ru lui II al pa ro hiei Călui, ast fel dis pare şi mânăstirea Călui până la care dată 
pre o tul de mai sus are ro lul de paz nic.

8) Schi tul de că lu gă riţe Strâmba din ra io nul Filiaşi a tre cut în rân dul 
uni tă ţi lor desfinţate [sic], dar care din ca uză că este izo lat, mi tro po li tul a ce-
rut un nu măr de 5 paz nici in clu siv pe pre o tul că lu găr al schi tu lui, care este 
şi pre o tul sa tu lui, până când se va ho tărî cine va lua în pri mire shitul care 
este un va lo ros mo nu ment is to ric.

9) Schi tul de că lu gări Topolniţa din ra io nul Tr. Severin a tre cut în rân dul 
uni tă ţi lor desfinţate [sic]. Schi tul este un mo nu ment is to ric de va loare, unde 
Mi nis te rul În vă ţă mân tu lui şi Cul tu rii plă teşte un cus tode pen tru paza mo nu-
men tu lui în per soana că lu gă ru lui sta reţ. Aci că lu gă rul a ce rut pen tru pază 3 
per soane.

10) Schi tul de că lu gări Pri saca din ra io nul Craiova, si tuat la via Mi tro po-
liei de pe te ri to riul co mu nei Gherceşti, a fost des fi in ţat nemai fi ind [sic] niciun 
că lu găr, în pre zent fi ind pă zit de paz nici la ici an ga jaţi la via Mi tro po liei în 
su prafaţă de circ. 3 ha. şi ½ ha. lă sată Mi tro po liei prin dis po ziţii spe ci ale ca şi 
la alte mi tro po lii din ţară care pro duc vin cultic ne ce sar exer ci tă rii cul tu lui.

11) Ob ştea mo na hală for mată din că lu gări şi că lu gă ri ţele dela cen trul 
mi tro po li tan, in clu siv Ca te drala Ol te niei, în urma dis cu ţiei cu mi tro po li tul 
Firmilian, a fost desfinţată [sic].

Că lu gări şi că lu gă ri ţele din ser vi ciul cen tru lui epar hial şi cei dela Ca te-
drala Ol te niei nu vor mai fi su puşi re gu li lor din mânăstiri, cu obli ga ţia de a 
sa tis face nu mai ce rin ţele func ţi i lor ce le de ţin, cle rice [sic] sau ad mi nis tra tive.

Din rân dul ce lor de mai sus cei care în de pli nesc condiţiunile De cre tu lui 
410 sub as pec tul vâr stei sau al stu di i lor te o lo gice, vor fi în evi denţa adică 
închinoviaţi la mânăstirea Polovraci, iar că lu gă ri ţele la Tismana, deşi din rân-
dul aces tora nu este nici una care să se în ca dreze De cre tu lui 410.

Fos tul per so nal mo na hal care nu în de pli neşte pre ve de rile De cre tu lui 
410 şi se află sa la ri aţi în ser vi ciul Mi tro po liei Ol te niei pe li nia bi se ri cii, ră mân 
ca simpli an ga jaţi fără a fi su puşi re gu li lor mo na hale.

Re ca pi tu lând în or di nea ară tată mânăstirile şi schi tu rile, ară tăm ci fric 
mai jos, nu măr ac tual al per so na lu lui mo na hal.
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[…] Ex pli ca ţii la da tele ci frice date mai sus.
Re zultă că la data de 26 sep tem brie a.c. în mânăstirile şi schi tu rile din 

re gi u nea Craiova, în cele 2 care vor func ţiona pre cum şi în cele ce se vor 
desfinţa [sic], este un nu măr de 30 de că lu gări şi că lu gă riţe ce în de pli nesc 
pre ve de rile De cre tu lui 410/1959 sub as pec tul vâr stei şi al stu di i lor, toţi aceş-
tia vor fi con cen traţi la cele 2 mânăstiri ce vor ră mâne în func ţie până la 15 
oc tom brie 1960, cu ex cep ţia ce lor ce vor ră mâne cu atribuţiuni de paz nici 
până la pre da rea uni tă ţi lor desfinţate [sic] ară tate în această lu crare.

Re zultă că pe lângă cele 30 de per soane care ră mân le gal, mai ră mân ca 
amâ nate 56 per soane, din tre care 35 de per soane fi ind bol nave ur mează a fi 
su puse co mi siei me di cale pen tru a le sta bili ca pa ci ta tea de muncă. După exa-
me nul me di cal cele in ca pa bile de muncă vor con ti nua a ră mâne în mânăstire 
până la noi dispoziţiuni, iar 21 de per soane sunt amâ nate ca ex cep tate cu 
atribuţiuni de paz nici şi alte sar cini pen tru paza şi în tre ţi ne rea uni tă ţi lor 
desfinţate [sic], până la pre da rea aces tora.

Cu atribuţiuni de paz nici in tră şi din nu mă rul ce lor bol navi to ta li zând 
37 de per soane.

Cu pri vire la per so na lul cu atribuţiuni de paz nici şi alte sar cini, aceş tia 
vor dura până se va ho tărî cu [sic] des ti na ţia uni tă ţi lor res pec tive, ur mând ca 
cine le va lua în pri mire să răs pundă de buna lor con ser vare, la care se vor 
fixa per soane pre gă tite cu simţ de răs pun dere, constatându-se în multe părţi 
de gra da rea aces tor mo nu mente din lipsa în ţe le ge rii im por tan ţei is to rice a 
aces tora, din care ca uză o parte din ele mai ră mân sub în gri ji rea vre mel nică 
a con du ce rii bi se rici, unele ca des chise cul tu lui.

Asu pra per soa ne lor ce vor avea atribuţiuni de paz nici şi de cu nos că tori ai 
mo nu men te lor res pec tive, vor ho tărî or ga nele în drept şi nu or ga nele bi se ri ceşti.

Ur mări şi as pecte care vor mai dura în timp da to rită tra di ţiei şi in flu en-
ţei ce au exer ci tat-o unele mânăstiri şi schi turi în îm pre ju rimi, iar în ca zul 
mânăstirii Lai nici în re gi u nea Hu ne doara, Pe tro şani, etc.

Având în ve dere aceste as pecte dacă ne re fe rim la mânăstirile mai im-
por tante desfinţate [sic] pe cale ad mi nis tra tivă, nu în sem nează că ele vor în-
ceta să mai atragă spre ele ca te go rii de oa meni îna po iaţi şi ca atare în anu mite 
zile când aces tea îşi au hra mu rile care după cum se cu noaşte sunt ur mate de 
ne dei (govii) cu as pect de săr bă tori câm pe neşti sau de bâlci, pre lu ate de re li-
gie cu veacuri în urmă.

Ţi nând seamă de această rea li tate, cum că aceste mânăstiri vor mai 
atrage câtva timp încă cre din ci oşi în zi lele de hram, că aceş tia negăsind că lu-
gări care să slu jească se vor mul ţumi în ul timă in stanţă să ve ne reze zi du rile, 
să le să rute şi alte ase me nea acte de res pect, deoa rece în îna po ie rea şi ig no-
ranţa lor vor crede că şi acest act le va ajuta.

Afir măm acest lu cru deoa rece acest as pect în unele re gi uni la mânăstirile 
desfinţate [sic] mai îna inte, s-a şi pro dus, observându-se mii de cre din ci oşi în 
care caz pen tru a se evita in terpre tă rile ten den ţioase şi fo lo si rea lor de că tre 
reacţiune s-a per mis ofi ci e rea sluj be lor, po tri vit tra di ţiei din aceste mânăstiri, 
s-a mai con sta tat aflu enţa unor cre din ci oşi ve niţi din de păr tări şi în alte zile.

Am pre ci zat toate aceste as pecte pen tru a fi pre ve nite la mânăstirile din 
re gi u nea Craiova.
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