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În secolul al XXlea viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului a fost
marcată de un şir de evenimente care au schimbat radical şi în mai multe rânduri
mersul ei.
În 1918 a avut loc Marea Unire, şi Basarabia, care în 1812 fusese răpită de
Imperiul ţarist, a revenit la Patriamamă. Pe parcursul perioadei 19181940 viaţa
bisericească a românilor din Basarabia a cunoscut, sub toate aspectele, o epocă de
înflorire. În această perioadă Eparhia Chişinăului a fost ridicată la rangul de
Mitropolie, au fost create două episcopii noi – Eparhia Cetăţii AlbeIsmail şi
Eparhia Hotinului. La Chişinău a fost înfiinţată o Facultate de Teologie, rândurile
clerului basarabean au fost completate cu preoţi de o înaltă pregătire teologică şi
culturală, a fost desfăşurată o largă activitate de propovăduire a credinţei, de
combatere a sectelor şi a diverselor vicii sociale, au fost editate multe ziare şi
reviste bisericeşti etc.
Această perioadă prosperă sa încheiat pe neaşteptate. În 1940, ca urmare a
Pactului RibbentropMolotov, Uniunea Sovietică a anexat teritoriile româneşti:
Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa. Timp de un an, Biserica din aceste
teritorii a trecut printrun adevărat calvar. Românii din acest spaţiu au fost martorii
unei politici antibisericeşti inumane. Ei au văzut biserici şi mănăstiri pângărite,
prădate şi închise; preoţi şi călugări batjocoriţi, arestaţi, torturaţi şi ucişi;
credincioşi intimidaţi şi obligaţi să nu mai meargă la biserică şi să nu mai creadă în
Dumnezeu.
În 1941, în virtutea unor circumstanţe istorice favorabile, România, care sa
aliat cu Germania şi a intrat în război împotriva Uniunii Sovietice, a recuperat
aceste teritorii. În anii Războiului viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului
a intrat întrun făgaş normal de dezvoltare şi refacere a pagubelor suferite în timpul
ocupaţiei sovietice.
În 1944, Uniunea Sovietică a pus din nou stăpânire pe teritoriile româneşti
anexate în 1940. Pe parcursul perioadei 19441989 viaţa bisericească a românilor
din stânga Prutului a cunoscut o epocă sumbră. Biserica basarabeană a trecut sub
jurisdicţia Patriarhiei ruse de la Moscova şi a fost transformată întro simplă
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Episcopie. Statul sovietic a promovat insistent o politică antibisericească, cauzând
mari prejudicii, atât sub aspect material (în această perioadă au fost închise şi
distruse mult biserici şi aproape toate mănăstirile), dar mult mai dăunător sub
aspect spiritual (ca urmare a propagandei ateiste au crescut noi generaţii de atei şi
necredincioşi).
În 1989, în urma schimbărilor de ordin politicosocial, care au avut loc în
ultimii ani de existenţă a Uniunii Sovietice şi odată cu începutul procesului de
deşteptare naţională a românilor din stânga Prutului, în viaţa bisericească din acest
spaţiu a început o nouă perioadă. Odată cu căderea regimului totalitar comunist sa
încheiat epoca de prigoană şi a început procesul de renaştere a credinţei, sau
redeschis locaşurile de cult, închise de autorităţile sovietice, ori sau ridicat altele
noi, populaţia sa reîntors la valorile creştine.
Situaţia actuală a vieţii bisericeşti a românilor din stânga Prutului are multe
nuanţe specifice. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice ar fi fost firesc ca
Basarabia să revină la Patriamamă România. Circumstanţele istorice nu au fost,
însă, atât de favorabile ca în 1918 şi acest lucru nu sa întâmplat. RSS
Moldovenească şia proclamat independenţa, devenind un nou stat românesc 
Republica Moldova. În cadrul acestui stat se duce o luptă politică aprigă între
curentul proromânesc şi cel prorusesc, cu repercusiuni directe asupra situaţiei
Bisericii.
Toate aceste frământări, transformări şi evenimente sunt, în prezent, în atenţia
istoricilor şi cercetătorilor. Au fost scrise unele monografii, studii şi articole, în
care sunt abordate anumite aspecte, perioade şi probleme. Cu toate acestea,
subiectul rămâne a fi încă un domeniu prea puţin cercetat. Nu există, de asemenea,
o lucrare de sinteză în care ar fi prezentată întreaga evoluţie a vieţii bisericeşti a
românilor din stânga Prutului din 1940 şi până astăzi.
Scopul lucrării este, deci, de a studia amănunţit toate aspectele cele mai
importante ale vieţii bisericeşti a românilor din stânga Prutului din 1940 şi până
astăzi, de a aprofunda şi a aduce noi informaţii şi date bazate pe materialul
documentar inedit din diverse fonduri de arhivă, de a prezenta subiectul în toată
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complexitatea sa, atât în plan special, bazat pe faptele istorice, cât şi în plan
general, prin crearea unui tablou general şi integru.
Sub aspect cronologic subiectul lucrării cuprinde intervalul anilor 1940 şi
2007. Este o perioadă lungă, care, la rândul ei, poate fi divizată în câteva perioade
mai mici.
Astfel, până în 1940 viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului a
cunoscut o perioadă de linişte şi prosperitate. Începând cu anul 1940, situaţia sa
schimbat radical şi a început o nouă perioadă cu totul deosebită de cele anterioare.
Anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică a însemnat pentru viaţa
bisericească din această provincie începutul unei epoci cu totul şi cu totul
întunecate, cu impact imediat, dar şi de lungă durată.
Prima ocupaţie sovietică a durat din 3 iulie 1940 până în 26 iulie 1941, când
Basarabia a revenit sub administraţie românească. În august 1941, a fost trecut sub
administraţie civilă românească şi teritoriul dintre Nistru şi Bug (numit
Transnistria). În zona de centru a acestui teritoriu, în judeţele Râbniţa, Dubăsari,
Tiraspol şi Ananiev, românii constituiau circa un milion. În februarie 1944 românii
din Transnistria au ajuns din nou sub stăpânire sovietică. În august 1944 a avut
aceeaşi soartă şi Basarabia.
Stăpânirea sovietică a durat până în 1989. La 27 august 1989, în cadrul Marii
Adunări Naţionale din Piaţa Centrală a Chişinăului poporul şia exprimat voinţa de
independenţă. Anul 1989 a fost un an de cotitură atât pentru viaţa socialpolitică a
românilor basarabeni şi transnistreni, cât şi pentru viaţa lor bisericească.
Consecinţele imediate ale mişcării de eliberare naţională, care a luat amploare în
1989, au fost: încetarea definitivă a politicii antibisericeşti promovate de regimul
comunist, începutul procesului de deschidere în masă a bisericilor şi mănăstirilor,
plecarea din scaunul episcopal de la Chişinău a mitropolitului rus Serapion Fadeev
şi numirea în locul lui a unui episcop român  Vladimir Cantarean (originar din reg.
Cernăuţi).
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Perioada anilor 19892007 este şi ea deosebită de cele precedente. În mod
evident, dacă anul 1989 a fost unul de cotitură, atunci anul 2007 este mai mult o
limită convenţională, marcând anul până când tema este studiată.
Spaţiul geografic asupra căruia se extinde subiectul lucrării se referă la
teritoriul Basarabiei şi Transnistriei, inclus în RSS Moldovenească, iar apoi la
Republica Moldova. În câteva cazuri acest spaţiu geografic este puţin depăşit. În
primul rând, în cazul sudului Basarabiei, care în 1940 nu a fost inclus în RSS
Moldovenească, ci a fost atribuit, împreună cu Bucovina de Nord, RSS Ucrainene.
În acest fel, populaţia românească din aceste teritorii intrate în componenţa RSS
Ucrainene, iar apoi a Republicii Ucraina a avut şi are până în prezent o altă soartă.
Studierea vieţii bisericeşti a românilor din Ucraina trebuie efectuată, în mod
evident, întrun studiu separat. Cu toate acestea, atunci când tratăm perioada 1940
1944, ne referim şi la sudul Basarabiei, căci în 19401941 românii din sudul
Basarabiei au trecut prin acelaşi calvar ca şi cei din centrul şi nordul Basarabiei, iar
în 19411944 viaţa bisericească din sudul Basarabiei a fost parte integrantă a celei
din întreaga Basarabie revenită în componenţa României.
În al doilea rând, este vorba de cazul Transnistriei. În august 1941 teritoriul
dintre Nistru şi Bug (numit Transnistria) a fost pus sub administraţia civilă
românească. În consecinţă, pentru acest teritoriu a fost creată Misiunea Ortodoxă
Română care a desfăşurat o activitate intensă în vederea renaşterii vieţii bisericeşti.
Privitor la perioada 19411944, am depăşit puţin limitele geografice impuse şi am
vorbit despre activitatea Misiunii şi despre refacerea vieţii bisericeşti nu doar din
cele patru judeţe populate de români, ci din întregul teritoriu dintre Nistru şi Bug.
Istoriografia. În perioada 19441989 nu sa scris nimic valoros privitor la
viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului. În România, istoricilor lea fost
interzis să scrie despre Basarabia pentru a nu trezi nemulţumirea Uniunii Sovietice.
La rândul lor, istoricii din RSS Moldovenească, aserviţi ideologiei regimului
comunist, nu au putut studia nici ei obiectiv acest subiect1.
În istoriografia sovietică problemele vizând viaţa bisericească din RSS
Moldovenească în perioada 19441989 au putut fi abordate doar în scopuri
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ideologice. Autorii sovietici au afirmat că religia în RSS Moldovenească este în
stare de declin, că creştinii se leapădă de credinţă, că preoţii părăsesc Biserica şi se
dezic de cinul preoţesc, că locuitorii satelor şi oraşelor închid locaşurile de cult, că
închiderile de biserici şi mănăstiri sunt necesare şi legale etc2. În 1988, ateistul A.
Babii, în lucrarea sa „Ortodoxia în Moldova: istorie şi contemporaneitate”,
scria că Biserica Ortodoxă din RSS Moldovenească îşi trăieşte ultimele zile şi
că în scurt timp „diversele superstiţii şi credinţe religioase” vor fi depăşite3.
Toate lucrările din perioada sovietică au fost scrise la comandă pentru a
servi luptei ideologice a propagandiştilor atei. În ele nu există aprecieri obiective,
ele sunt tendenţioase şi denaturează în totalitate adevărul. Autorii sovietici, în
absoluta lor majoritate, au justificat politica promovată de statul sovietic faţă de
Biserica Ortodoxă, prezentând în culori sumbre evoluţia vieţii bisericeşti din
RSS Moldovenească. Deşi au scris mult despre lupta ideologică împotriva
Bisericii, ei nu au pomenit nimic despre metodele abuzive folosite, în mod
constant, de regimul totalitar comunist 4. Lucrările privitoare la Biserică, scrise
în perioada sovietică, au astăzi doar valoare istoriografică, dar din punct de
vedere al conţinutului ele nu prezintă nici un interes.
După destrămarea Uniunii Sovietice, urmată de proclamarea independenţei
Republicii Moldova şi după căderea regimului ceauşist în România, situaţia sa
schimbat în bine. Ştiinţa istorică a început să se dezvolte liber şi nestingherit, iar
istoricii au obţinut posibilitatea să trateze evenimentele istorice obiectiv.
Din 1990 şi până în prezent cercetările privitoare la viaţa bisericească a
românilor din stânga Prutului sau materializat în mici studii şi articole, mai puţin
în monografii şi lucrări de sinteză.
Una din primele şi cele mai valoroase lucrări privitoare la viaţa bisericească a
românilor din stânga Prutului aparţine pr. prof. dr. Mircea Păcurariu. Ea a fost
editată în 1993 la Iaşi cu titlul „Basarabia, aspecte din istoria Bisericii şi a
neamului românesc”5. Lucrarea este o cercetare temeinică a trecutului românesc şi
al Bisericii din stânga Prutului de la origini şi până în 1993. Un interes deosebit
prezintă ultimele două capitole privitoare la situaţia Bisericii româneşti din
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Basarabia după 1940. Aici părintele profesor a reuşit să abordeze, deşi succint,
principalele momente şi aspecte privitoare la evoluţia vieţii bisericeşti a românilor
din stânga Prutului din 1940 până în 1993. Autorul a fost un adevărat pionier în
cercetarea istoriei vieţii bisericeşti din Basarabia după 1940. Cercetătorii de mai
târziu, fără excepţie, fac referinţă în studiile lor la această lucrare. Ei desfăşoară în
amănunt, confirmă şi desăvârşesc, în mare măsură, tezele expuse de părintele
profesor prin prezentarea unor noi date şi fapte istorice. Mai este important de
menţionat că până în prezent în nici un studiu privitor la viaţa bisericească a
românilor din stânga Prutului, cu excepţia lucrării părintelui M. Păcurariu, nu este
tratată întreaga perioadă 19401993.
O altă lucrare de sinteză privitoare la viaţa bisericească a românilor din stânga
Prutului aparţine ziaristului basarabean stabilit la Bucureşti Boris Buzilă. Ea a fost
publicată în 1996 cu titlul „Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia 18121918;
19181944”6. Lucrarea este scrisă întrun stil publicisticoştiinţific, fiind bazată
îndeosebi pe ştiri, informaţii şi articole din presa bisericească şi laică, apărută în
Basarabia interbelică. Nucleul lucrării se axează pe perioada 19181940, când
Basarabia a fost parte integrantă a României Mari, iar Biserica basarabeană se afla
în sânul BisericiiMamă. Pentru subiectul nostru de cercetare sunt importante, în
deosebi, ultimele două capitole. În primul, care se referă la tragicul an de ocupaţie
sovietică 19401941, autorul vorbeşte despre persecuţiile împotriva preoţilor şi a
creştinilor basarabeni, despre pângărirea bisericilor şi mănăstirilor, despre
activitatea episcopului rus Alexie de Tula etc. În al doilea capitol sunt prezentate
acţiunile de restabilire a vechilor structuri bisericeşti, a ordinii în general şi de
refacere a vieţii bisericeşti în anii 19411944. În aceste capitole autorul a reuşit să
creeze un tablou cât de cât complet al evenimentelor prin care a trecut Biserica
basarabeană în acei primi ani de încercare. Ca şi în cazul întregii lucrări, sursele
principale sunt ştirile şi articolele din presa acelor ani.
Despre viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului în perioada 1940
1944 sa scris foarte puţin până în prezent.
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Cercetătorii români Constantin Stan şi Alexandru Gaiţă, documentânduse în
arhivele centrale şi cele judeţene din România privitor la refugiaţii din Basarabia şi
Bucovina de Nord în anul 1940, au publicat studiul „Biserica Ortodoxă Română
din Basarabia şi Bucovina de Nord în anul 19401941”7. În acest studiu autorii
analizează, la început, primele zile de ocupaţie sovietică. În baza mărturiei
preoţilor şi credincioşilor, care au reuşit să se refugieze în Ţară, ei au descris
politica antibisericească promovată de statul sovietic. Autorii prezintă date
concrete, pe judeţe, despre numărul de biserici şi mănăstiri prădate şi pângărite,
nume de preoţi arestaţi, deportaţi sau chiar executaţi etc. Este descrisă situaţia
preoţilor refugiaţi, precum şi starea atestată de ei la revenirea acasă în 1941.
Un alt studiu important, semnat de cercetătoarea basarabeană Ludmila
Tihonov, „Unele aspecte ale politicii bolşevicilor faţă de Biserica Ortodoxă din
Basarabia (iunie 1940 – iunie 1941)”8, scoate în evidenţă alte noi aspecte şi anume
metodele agresive ale regimului comunist folosite în lupta contra Bisericii,
măsurile restrictive, intimidările preoţilor şi credincioşilor, propaganda ateistă etc.
Acest studiu este valoros şi prin faptul că autoarea foloseşte documente inedite
descoperite în arhivele de la Chişinău.
Cercetătoarea basarabeană Nina Negru în studiul său „Misiunea ortodoxă
română de peste Nistru în timpul celui deal doilea război mondial” abordează un
alt aspect puţin studiat privitor la viaţa bisericească a românilor transnistreni în anii
19411944. Autoarea scrie despre conducerea, organizarea şi activitatea Misiunii
Ortodoxe Române, care a avut sediul mai întâi la Tiraspol, apoi la Odesa, despre
prodigioasa activitate misionară în rândul populaţiei transnistrene, refacerea
locaşurilor de cult, viaţa culturală a Transnistriei în acei ani etc. Studiul se bazează,
în special, pe documente inedite din fondurile Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova, cât şi pe ştirile şi articolele din revista „Misionarul” de la Chişinău
(numerele apărute în anii 19411943).
Despre viaţa bisericească din Transnistria în anii 19411944 au scris şi unii
istorici din actuala republică separatistă transnistreană. Studiul cel mai amănunţit
este semnat de profesorul P.M. Şornikov de la Facultatea de Istorie a Universităţii
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din Tiraspol „Biserica Ortodoxă din stânga Nistrului în ani ocupaţiei româneşti
19411944”9. Punctul de vedere al istoricului de la Tiraspol, care exprimă opinia
întregii istoriografii transnistrene10, este cu totul diferit de cel al istoriografiei
româneşti cu referinţă la acest subiect. Principalele teze ale lui P.M. Şornikov sunt:
Biserica Ortodoxă Română şia extins jurisdicţia asupra teritoriului din stânga
Nistrului fără acordul Patriarhiei de la Moscova, deci necanonic; susţinând
refacerea vieţii bisericeşti, „ocupanţii” români nu urmăreau un scop bisericesc, ci
doreau să înăbuşe rezistenţa populară şi săşi consolideze stăpânirea pe calea unei
românizări forţate a populaţiei civile; în acest scop Misiunea bisericească română
împiedica în fel şi chip numirea unor preoţi dintre localnici în parohii, promovând
preoţii trimişi din România, care erau foarte bine asiguraţi şi plătiţi; în cadrul
Misiunii bisericeşti române, ca şi în toate celelalte organe administrative
româneşti, înflorea corupţia şi stoarcerea de bani; refacerea locaşurilor de cult nu
erau altceva decât acţiuni politicopropagandistice şi autorităţile româneşti
impuneau populaţia cu forţa să repare bisericile; în Seminarul teologic de la
Dubăsari se preda în mod intenţionat în limba română şi prin aceasta se urmărea
românizarea vieţii bisericeşti din Transnistria, dar seminariştii moldoveni nu
înţelegeau limba română şi ei îl părăseau în masă; pentru a le insufla credincioşilor
stima faţă de România, autorităţile de ocupaţie foloseau literatura religioasă,
predicile, asistenţa socială, radioul, cinematografia şi teatrul; tipografia Misiunii
edita literatură antislavonă şi antisovietică; în timpul lecţiilor de religie în şcoală
misionarii citeau literatură românească şovină şi îi impuneau pe copii să înveţe
imnul de stat al României şi poezii româneşti; Catedra de Teologie din cadrul
Universităţii din Odesa era înzestrată cu o bogată bibliotecă de cărţi naţionaliste şi
profasciste, antiruseşti şi antiucraineşti; mitropolitul Visarion Puiu slujea şi predica
în limba rusă şi îi susţinea pe preoţii ruşi, pentru acest fapt a fost demis din funcţia
de conducător al Misiunii; renaşterea vieţii bisericeşti din Transnistria în 1941
1944 a avut un caracter extrem de limitat; folosirea administraţiei bisericeşti în
scopuri politice nu a adus vreun folos stăpânirii româneşti, ci, din contra, a
compromis Biserica în faţa credincioşilor şi a favorizat răspândirea sectarismului.
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Cercetările istoricilor tiraspoleni privind perioada 19411944 sunt bine
documentate. Ei se bazează, în special, pe documente de arhivă şi aduc date noi şi
importante. Felul lor de a interpreta informaţiile din documente şi de a prezenta
tabloul general denotă, însă, fie docilitate în faţa politicii promovate de autorităţile
separatiste, care urăsc tot ceea ce este românesc, fie autoidentificarea lor cu această
ideologie postsovietică. Am considerat inutil să combat aceste teze, care sunt
expuse nu de pe poziţiile unui discurs istoric obiectiv, ci au un caracter politico
ideologic. Interesant este, totuşi, faptul, cum istoricii de la Tiraspol, care cunosc
doar „limba moldovenească”, au reuşit să înţeleagă şi să facă referinţă la
documentele de arhivă, scrise în limba română?!
Istoriografia vieţii bisericeşti a românilor din stânga Prutului din perioada
19441989 este puţin mai vastă, decât cea privitoare la perioada 19401944.
Unul din primii cercetători basarabeni, care sa preocupat de situaţia Bisericii
Ortodoxe sub regimul totalitar comunist, este istoricul Valeriu Pasat11. În cadrul
studiilor sale de doctorat efectuate la Moscova, el a realizat o lucrare privitoare la
deportările din RSSM în anii ’40’50 ai secolului XX. În 1997 această lucrare a
fost publicată în limba rusă, iar în 2000 în limba română  „Asprul adevăr al
istoriei. Deportări de pe teritoriul RSS Moldoveneşti în anii ’40’50”12. În capitolul
IV „Relaţiile dintre Stat şi Biserică” autorul prezintă succint mai multe aspecte ale
politicii antibisericeşti promovate de autorităţile sovietice: arestările şi deportările
unor preoţi şi credincioşi; impozitele exagerat de mari pe care trebuiau să le
plătească bisericile, mănăstirile şi clerul; aspecte din activitatea KGBului în
vederea subminării Bisericii; rezistenţa preoţilor, călugărilor şi credincioşilor etc.
Autorul sa bazat, în mare măsură, pe documente inedite din arhivele Ministerelor
de Interne de la Chişinău şi de la Moscova.
Scriitorul basarabean Vladimir Beşleagă, investigând fondul 3046 (fondul
împuternicitului pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul
de Miniştri al URSS pentru RSSM) din Arhiva Naţională a Republicii Moldova, a
publicat studiul „Bisericile şi mănăstirile sub regimul totalitar comunist în RSSM
(19501960)”13. Autorul scoate în evidenţă metodele şi procedeele de închidere a
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bisericilor şi mănăstirilor utilizate de autorităţile sovietice, vorbeşte despre
rezistenţa credincioşilor, despre persecuţiile împotriva clerului, arată starea jalnică
la care a fost adusă Biserica Ortodoxă din RSS Moldovenească după primele
decenii de la instaurarea puterii sovietice. Întrun alt studiu, „Mănăstirea Răciula –
1959”14, Vladimir Beşleagă descrie ultimele zile de existenţă şi rezistenţă a
comunităţii monahale de la Răciula. Maicile şi credincioşii din satul Răciula au
încercat să se opună închiderii mănăstirii, dar autorităţile sovietice au recurs la
ajutorul armatei, care ia forţat pe apărătorii locaşului să cedeze.
În anul 2000 cercetătoarea basarabeană Ludmila Tihonov a susţinut teza de
doctorat cu tema „Politica statului sovietic faţă de cultele din RSS Moldovenească
(19441965)”; în 2004 această lucrare a văzut lumina tiparului15. Autoarea descrie
pe larg tragedia Bisericii Ortodoxe din RSS Moldovenească, expune metodele şi
mijloacele prin care se exercita presiune asupra Bisericii, urmăreşte în detaliu
procesul bine organizat de închidere a bisericilor şi mănăstirilor. În lucrare este
tratată şi o latură mai puţin studiată – educaţia ateistă, ca parte componentă a
propagandei comuniste, promovată obligatoriu în şcoală şi în alte instituţii
instructiveducaţionale, cât şi rezistenţa religioasă anticomunistă. Monografia a
fost scrisă în baza întregii literaturi la acest subiect, cât şi a unor ample investigaţii
în fondurile din Arhiva Naţională a Republicii Moldova şi Arhiva Organizaţiilor
SocialPolitice din Republica Moldova. La sfârşitul lucrării este plasată o anexă, în
care sunt publicate cele mai reprezentative documente de arhivă.
O altă lucrare importantă aparţine ieromonahului Iosif Pavlinciuk „Eparhia
Chişinăului şi Moldovei în perioada 19441989”. Ea a fost susţinută ca teză de
„candidat în teologie” la Academia duhovnicească din Moscova (Serghiev Posad),
iar apoi publicată de autor la mănăstirea NoulNeamţ16. Lucrarea este scrisă întrun
stil specific, cu un pronunţat caracter aghiografic. Cu toate acestea, ea prezintă un
interes deosebit prin faptul că se bazează, în special, pe materiale documentare
inedite din fondurile Arhivei de Stat a Federaţiei Ruse. Autorul face o
caracteristică generală a situaţiei Bisericii Ortodoxe din RSS Moldovenească în
perioada 19441989, prezintă în amănunte biografiile ierarhilor ruşi care au păstorit
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la Chişinău, descrie viaţa parohială şi situaţia clerului în condiţiile politicii
antibisericeşti promovate abuziv de statul sovietic şi încheie cu un capitol în care
este redată starea jalnică a mănăstirilor şi a vieţii monahale. La sfârşitul lucrării, în
anexă, sunt publicate: o listă, alcătuită de autor, a preoţilor, călugărilor şi mirenilor
arestaţi, condamnaţi şi executaţi pentru credinţă de către autorităţile comuniste; o
listă cronologică a închiderii mănăstirilor; documente de arhivă.
Un anumit interes prezintă şi lucrarea preotului Victor Mihalaş „Istoria
Eparhiei Chişinăului şi Moldovei în anii 19451995”, susţinută în 1997 ca teză de
licenţă la Academia duhovnicească din Moscova (Serghiev Posad)17. Autorul face
periodizarea după anii de păstorire a ierarhilor ruşi în scaunul episcopal de la
Chişinău şi prezintă amănunţit biografiile şi activitatea acestora. Lucrarea a fost
scrisă, în cea mai mare parte, din ştirile şi articolele publicate în buletinul oficial al
Bisericii Ortodoxe Ruse „Jurnalul Patriarhiei de Moscova”.
În unele studii mai mici semnate de cercetătorii basarabeni Alexandru
Donos18, Petru Furtună19 şi Ion Ţurcanu20 sunt tratate perioade mai restrânse şi
aspecte mai înguste. Aceşti autori, descoperind noi documente de arhivă referitoare
la un anumit subiect, leau materializat în mici studii, contribuind astfel la o
aprofundare a cercetărilor privitoare la viaţa bisericească a românilor din stânga
Prutului în perioada 19441989.
Pot fi menţionate, de asemenea, şi unele articole din ziare semnate de Ion
Preaşcă21, Adrian Pancu22 şi Anatol Goncear23 în care se încearcă popularizarea
situaţiei Bisericii Ortodoxe în anii cârmuirii comuniste.
Anii 19892007 reprezintă o perioadă nouă în viaţa bisericească din Republica
Moldova şi de aceea este încă puţin studiată. Doar în ultimii ani au început să apară
unele studii.
Astfel, cercetătorul basarabean Romeo Cemârtan publică în 2004 monografia
„Cazul Mitropoliei Basarabiei – interferenţe politice şi religioase”24. În această
lucrare autorul descrie evenimentele privitoare la reactivarea Mitropoliei
Basarabiei în 1992, lupta pentru recunoaştere legală purtată cu Guvernul Republicii
Moldova până în 2002, cazurile de persecuţie a preoţilor şi credincioşilor
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Mitropoliei Basarabiei de către autorităţile de stat, situaţiile de conflict cu
Mitropolia Moldovei, care este subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova,
realizările înregistrate de Mitropolia Basarabia în ultimii ani etc. Lucrarea se
bazează pe informaţii şi articole din presă, pe documente publicate şi pe mărturiile
martorilor oculari.
O altă lucrare despre Mitropolia Basarabiei este semnată de Iulian Chifu, Vlad
Cubreacov, M. Potoroacă  “Dreptul de proprietate al Mitropoliei Basarabiei şi
restituirea averilor bisericeşti”25. La 14 aprilie 2004 Curtea Supremă de Justiţie a
Republicii Moldova a recunoscut succesiunea spirituală, canonică şi istorică a
Mitropoliei Basarabiei şi a părţilor ei componente în raport cu instituţiile existente
în perioada interbelică, însă a respins orice succesiune la dreptul de proprietate.
Lucrarea a fost scrisă pentru a servi noii etape a luptei pentru existenţă dusă de
Mitropolia Basarabiei. În introducere este prezentată istoria amănunţită a
Mitropoliei Basarabiei din 1992 până în 2004, sunt publicate mai multe documente
din perioada interbelică, prin care se demonstrează canonicitatea şi legalitatea
Mitropoliei Basarabiei din punct de vedere bisericesc, sunt prezentate spicuiri din
documentele contemporane privitor la situaţia Mitropoliei Basarabiei în viziunea
organismelor internaţionale. Cuprinsul lucrării se axează pe legislaţia sovietică şi
cea din Republica Moldova privind cultele şi pe argumentele juridice care
demonstrează dreptul de proprietate al Mitropoliei Basarabiei asupra averilor
bisericeşti acumulate în perioada interbelică, naţionalizate ulterior de către
autorităţile sovietice.
Referitor la istoria Mitropoliei Basarabiei mai poate fi menţionat şi articolul
„Mitropolia Basarabiei”, semnat de preotul Florin Şerbănescu26, în care se face o
prezentare succintă a principalelor evenimente care au avut loc timp de 10 ani de la
reactivare.
Anumite informaţii despre viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului
după 1989 găsim şi în articolul istoricului basarabean Ion Negrei „Realităţi ale
Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova”27. Acelaşi autor scrie un articol despre
nou înfiinţata Facultate de Teologie din Chişinău28.
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Despre presa bisericească au scris preotul Petru Buburuz29, redactorul nou
înfiinţatei reviste „Luminăturul”, şi Nicolae Fuştei30, redactorul ziarului „Curierul
Ortodox”.
Utile sunt şi un şir de studii şi lucrări care nu se referă nemijlocit la subiect, ci
au doar anumite tangenţe. În primul rând, lucrările de sinteză privind istoria
Basarabiei şi a Transnistriei31, apoi studiile şi monografiile privitoare la situaţia
României şi Basarabiei în timpul celui de al doilea Război mondial32 şi la situaţia
Basarabiei în perioada sovietică33.
Pe parcursul perioadelor 19401941/19441992 românii din stânga Prutului s
au aflat sub jurisdicţia bisericească a Patriarhiei ruse de la Moscova, din 1992 şi
până în prezent există în Republica Moldova o mitropolie care continuă să se
supună canonic Moscovei, fiind numită Mitropolia Chişinăului şi întregii Moldove.
Situaţia bisericească din URSS, relaţiile Bisericii cu statul sovietic, schimbările şi
unele evenimente din cadrul Patriarhiei de la Moscova au avut şi au repercusiuni
directe asupra vieţii bisericeşti a românilor din stânga Prutului. Acest fapt ne obligă
să atragem atenţia cuvenită şi lucrărilor privitoare la istoria Bisericii Ortodoxe
Ruse în secolul al XXlea34.
Izvoarele. Suportul de bază al lucrării îl constituie: 1. documentele inedite; 2.
documentele publicate; 3. ştirile şi materialele din presă.
Documente inedite găsim în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova: în primul rând, în fondul 3046 (fondul Împuternicitului pentru
problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS
pentru RSSM), care cuprinde rapoarte şi buletine informative semestriale şi anuale
privind starea Bisericii Ortodoxe din RSS Moldovenească, corespondenţa cu
superiorii, cu ierarhii de la Moscova şi Chişinău, date statistice, plângeri ale
clerului şi credincioşilor şi alte documente originale. Anumite documente despre
situaţia Bisericii sunt şi în fondurile 2848 (al Consiliului de Miniştri al RSSM),
706 (al Guvernământului Basarabiei 19411944) etc.
Un material documentar de mare valoare se află şi la Arhiva Organizaţiilor
SocialPolitice din Republica Moldova, fondul 51 (fondul Comitetului Central al
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Partidului Comunist din RSSM). Investigarea în acest fond decurge anevoios,
deoarece dosarele sunt voluminoase şi sunt grupate după alte principii decât cele
care ar permite descoperirea rapidă a unor documente (hotărâri, planuri, indicaţii)
privitoare la Biserică, dar, în acelaşi timp, ele sunt foarte importante pentru
elucidarea politicii antibisericeşti promovate de regimul comunist, cât şi a
măsurilor propagandistice antireligioase.
Un alt fond de documente inedite se află în Arhiva Mitropoliei Chişinăului şi
întregii Moldove, în dosarele „Corespondenţa cu Patriarhul Moscovei”, Partea I
(19491969); Partea II (19701981); Partea III (19821997) şi în dările de seamă
anuale 19852006.
În momentul de faţă există şi un număr mare de documente publicate. La viaţa
bisericească a românilor din stânga Prutului în perioada 19401944 se referă
circularele şi ordinele emise de Consiliile eparhiale35, rapoartele şi dările de
seamă36, listele sectanţilor convertiţi la Ortodoxie, ordinele autorităţilor de stat,
precum şi alte diverse documente publicate în buletinele oficiale ale celor trei
eparhii basarabene. Acestea ne ajută să reconstituim tabloul realizărilor din cadrul
vieţii bisericeşti în anii 19411944.
Valoare de document are şi lucrarea „Basarabia dezrobită. Drepturi istorice,
nelegiuiri bolşevice, înfăptuiri româneşti”, publicată la Bucureşti în martie 194237.
Ea conţine date concrete şi foarte preţioase despre situaţia Basarabiei, inclusiv
despre cea a Bisericii, în timpul primei ocupaţii sovietice (19401941), cât şi
despre primele realizări ale stăpânirii româneşti după iulie 1941.
Privitor la perioada 19441989 avem culegerea de documente alcătuită de
istoricul Valeriu Pasat „Pagini anevoioase ale istoriei Moldovei 19401950”38. Ea
conţine documente inedite la capitolul relaţiilor statului sovietic cu Biserica:
rapoarte şi note informative ale organelor de stat sovietice cu privire la starea
religiozităţii populaţiei din Basarabia în anii ’50, câteva documente secrete despre
acţiunile agenţilor KGB infiltraţi în rândul clerului, documente despre deportări,
etc.
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O altă lucrare importantă este „Cartea memoriei: Catalog al victimelor
totalitarismului comunist”39. În ea se cuprinde lista persoanelor (numele şi date
scurte) din RSSM represate de regimul comunist. Pe măsură ce sunt descoperite
noi persoane, lista se completează şi apar noi volume. În această listă găsim şi
nume de clerici şi credincioşi.
Documente importante despre politica antibisericească a autorităţilor sovietice
şi despre starea Bisericii Ortodoxe din RSS Moldovenească sunt publicate şi în
anexele lucrărilor menţionate mai sus, semnate de L. Tihonov40 şi I. Pavlinciuk41.
Dintre documentele publicate referitoare la viaţa bisericească din Republica
Moldova în perioada 19892007 trebuie menţionate, în primul rând, cele oficiale
care reflectă relaţiile dintre stat şi Biserică, aşa cum sunt „Legea despre culte” din
199242 şi cea din 200743, precum şi unele decrete44, declaraţii45, scrisori deschise46,
etc. Importante sunt, de asemenea, statutele de organizare şi funcţionare a celor
două Mitropolii47 împreună cu părţile lor componente48, statutele unor asociaţii49,
frăţii, etc.
Documente referitoare la reactivarea Mitropoliei Basarabiei şi la lupta ei
pentru recunoaştere sunt incluse de către preotul dr. Sabin Verzan în studiul său
„Eveniment istoric la Patriarhia Română: Reactivarea Mitropoliei Basarabiei,
autonomă şi de stil vechi”50. Autorul inserează în text procesulverbal al şedinţei
solemne a Sinodului permanent al Bisericii Ortodoxe Române din 19 decembrie
1992 şi „Actul Patriarhal şi Sinodal privind reactivarea Mitropoliei Basarabiei”, iar
în anexă include „Procesulverbal al Şedinţei de constituire a Adunării Eparhiale a
Mitropoliei Basarabiei din 14 septembrie 1992”, corespondenţa purtată de
patriarhul Teoctist al BOR cu patriarhul Alexei al IIlea al BORu privind
Mitropolia Basarabiei, „Declaraţia unor oameni de ştiinţă, cultură şi artă din
Republica Moldova adresată tuturor basarabenilor” ş.a. Toate aceste documente, la
care se mai adăugă şi altele, sunt publicate şi în culegerea de documente „Adevărul
despre Mitropolia Basarabiei”51. Dosarul Mitropoliei Basarabiei la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului este publicat sub formă de broşură întitulată
„Mitropolia Basarabiei şi alţii contra Moldovei”52.
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Viaţa politică a Republicii Moldova după 1989 este reflectată în culegerea de
documente în două volume „Republica Moldova: Istoria politică (19892000)”53.
O altă categorie de documente le reprezintă mărturiile martorilor oculari
publicate sub formă de memorii, jurnale, notiţe de călătorie, informaţii şi amintiri
expuse în interviuri, relatări etc.
Această categorie de documente este foarte importantă pentru reconstituirea
trecutului bisericesc al românilor din stânga Prutului în anii 19401944. Informaţii
preţioase despre anul de ocupaţie sovietică, despre munca titanică în vederea
refacerii vieţii bisericeşti în Basarabia, despre activitatea misionară în Transnistria
găsim în „Jurnalul (19401944) şi corespondenţa” părintelui dr. Paul Mihail54.
Situaţia grea a preoţilor şi credincioşilor basarabeni din timpul primei ocupaţii
sovietice este reflectată foarte bine în amintirile unora din ei, publicate în revistele
bisericeşti după revenirea autorităţilor româneşti55. Despre primul episcop rus de la
Chişinău din perioada sovietică aflăm din amintirile cântăreţului Leonid Vulpe
notate în articolul „Episcopul Alexie al Tulei”56. Tot în baza informaţiilor culese de
la martori oculari preotul prof. Sergiu C. Roşca a scris două articole privitoare la
situaţia Bisericii basarabene sub ocupaţie sovietică57 şi la rezistenţa credincioşilor
basarabeni faţă de politica antibisericească şi antiromânească promovată de
autorităţile comuniste58. Despre starea dezastruoasă în care se afla Basarabia în
1941 după plecarea autorităţilor sovietice şi despre situaţia bisericească din
Transnistria, aflăm din însemnările de drum ale lui Constantin Tomescu59.
Informaţii preţioase despre situaţia mănăstirilor basarabene sub sovietici şi despre
primele măsuri de refacere a lor după 1941 neau fost lăsate de protosinghelul
Ieraclie Flocea60. Activitatea misionară în rândul populaţiei transnistrene, precum
şi alte aspecte ale vieţii bisericeşti din stânga Nistrului le putem reconstitui, în
mare măsură, în baza mărturiilor preoţilor misionari care au activat în Transnistria.
Preţios, în acest sens, este ultimul capitol „Dezrobirea Transnistriei şi restaurarea
credinţei” din lucrarea arhimandritului dr. Antim Nica „Viaţa religioasă în
Transnistria”61. Informaţii importante găsim şi în articolele semnate de preoţii
misionari I. Irimia62, D. Balaur63, V. Prisăcaru64, B. Ţurcanu65, T. Rudiev66.
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Mărturii referitoare la viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului în
perioada 19441989 aflăm din cartea preotului Vasile Ţepordei „Amintiri din
Gulag”67. Autorul descrie calvarul vieţii sale de preot în perioada regimului
comunist, arestul său în 1948 de către securitatea română şi detenţia în lagărele
sovietice din regiunea Vorkuta din 1949 până în 1956. Viaţa de lagăr face obiectul
unei părţi impresionante din aceste memorii care pun în circulaţie informaţii
inedite din anii de detenţie. Cartea este un document unical despre lagărele
morţii, despre chinurile la care au fost supuşi clericii şi creştinii basarabeni de
către autorităţile comuniste. Preţioase sunt, de asemenea, şi amintirile preoţilor
Gheorghe Armaşu68 şi Filaret Ciobanu69, care au trăit şi şiau dus misiunea
păstorească în perioada sovietică.
Evenimentele istorice din 1989 până astăzi sau produs şi ele sub ochii
multor martori oculari. Importante sunt, sub acest aspect, mărturiile ÎPS Petru
Păduraru, Mitropolitul Basarabiei70, ale preotului Petru Buburuz 71, ale omului
politic Vlad Cubreacov72, precum şi ale altor persoane73 care descriu
evenimentele aşa cum leau văzut.
Ştirile şi materialele din presă au şi ele o mare importanţă pentru
reconstituirea trecutului bisericesc al românilor din stânga Prutului din 1940
până astăzi. Perioada 19401944 este reflectată în paginile revistelor
„Luminătorul”, „Misionarul”, „Viaţa Basarabiei” de la Chişinău, în revista
„Biserica Basarabeană” de la Bălţi, în buletinele oficiale eparhiale “Buletinul
Arhiepiscopiei Chişinăului”, „Episcopia Hotinului”, “Buletinul Episcopiei
CetateaAlbă – Ismail”. Anumite informaţii despre viaţa bisericească din RSS
Moldovenească în perioada 19441989 găsim în paginile buletinului oficial al
Bisericii Ortodoxe Ruse „Jurnalul Patriarhiei de Moscova”. Pentru cercetarea vieţii
bisericeşti în Republica Moldova în perioada 19892007, ştirile şi materialele din
presă constituie sursa de bază. Cele mai relevante sunt ziarele şi revistele
bisericeşti, dar şi în cele laice găsim informaţii preţioase. Dintre cele bisericeşti
putem menţiona ziarele „Alfa şi Omega”, „Curierul Ortodox”, „Clopotniţa
Moldovei”,

„Altarul

Credinţei”,

„Misionarul”

de

la

Chişinău,

„Steaua
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Betleemului” de la Edineţ, „BunaVestire” de la Nisporeni, „Pravoslavnoe
Pridnestrov‘e” de la Tiraspol, revistele „Datina Creştină”, „Luminătorul” de la
Chişinău, „Ekklesia” de la mănăstirea Noul Neamţ, „Ortodoxia” de la Edineţ ş.a.
Metoda de cercetare. Concepţiei teoreticoştiinţifice a lucrării şi,
respectiv, metoda de cercetare se bazează pe principiile generale pe care trebuie
să le respecte orice lucrare istorică. Pentru a fi cât mai actuali şi pentru a aduce
ceva nou în cercetarea subiectului, neam străduit să ne bazăm, cât a fost
posibil, pe izvoare. Neam străduit, de asemenea, să analizăm critic atât sursele,
cât şi părerile istoriografice; să fim obiectivi, prezentând faptele şi evenimentele
istorice imparţial, analizândule în ansamblu, elucidând cauzele, evoluţia şi
consecinţele; să fim sistematici şi selectivi, expunând materialul cât mai
coerent, clar şi atrăgător.
Expunerea sumară a conţinutului lucrării. În ultimele două secole românii
din stânga Prutului au cunoscut o epocă zbuciumată şi plină de sinuozităţi istorice.
Mersul firesc al vieţii politice, socialeconomice şi bisericeşti a populaţiei
româneşti din partea de est a Ţării Moldovei a fost perturbat de anexarea de către
Imperiul rus în 1812 a teritoriului românesc dintre Prut şi Nistru (numit Basarabia).
Odată cu acest an au început toate relele. În 1918 Basarabia a revenit înapoi la
Patriamamă, însă liniştea şi pacea nau durat mult. Istoria a început să se repete cu
întorsături mult mai dramatice.
În anul 1940, ca urmare a „Protocolului adiţional secret al Pactului
RibbentropMolotov”, Uniunea Sovietică, ignorând şi abrogând convenţiile şi
tratatele semnate în perioada interbelică, a anexat prin forţa armelor, între 28 iunie
şi 3 iulie, Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa.
Autorităţilor sovietice nu lea fost pe plac că în teritoriile româneşti anexate
există o Biserică puternică, cu enoriaşi profund religioşi, care ar fi putut opune
rezistenţă politicii lor de sovietizare. De aceea, imediat după ocupare a fost pus în
mişcare întregul sistem de stat, care a acţionat pe toate căile posibile şi prin toate
mijloacele întru distrugerea Bisericii Ortodoxe româneşti din Basarabia.
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De teama represaliilor regimului comunist, odată cu armata şi administraţia
civilă românească, din Basarabia sau refugiat şi administraţia bisericească, precum
şi mulţi preoţi, profesorii de la Facultatea de Teologie din Chişinău, studenţii, unii
călugări. În decembrie 1940 Patriarhia Moscovei a delegat la Chişinău pe
episcopul rus Alexie Sergheev de Tula. Acesta ar fi trebuit să se ocupe de
organizarea noii eparhii ruseşti a Chişinăului şi Basarabiei, dar în acele condiţii
grele, când statul sovietic lupta intens împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse, acest
lucru era imposibil de realizat. Cu toate acestea, episcopul Alexie Sergheev a venit
la Chişinău, şia amenajat o reşedinţă şi a început să conducă viaţa bisericească atât
cât îi permiteau autorităţile de stat sovietice. Imediat după sosire a ordonat ca toate
slujbele să se facă în limba slavonă, iar sărbătorile să se ţină numai pe stil vechi.
Activitatea lui sa redus, în special, la viaţa liturgică. Deşi se intitula „Arhiepiscop
al Chişinăului şi Basarabiei”, autoritatea lui sa limitat doar la capitală.
O mare preocupare a autorităţilor bolşevice în perioada de ocupaţie 1940
1941 a fost închiderea cu orice scop a cât mai multor locaşuri de cult. De altfel, la
venirea lor în multe biserici nu se oficiau serviciile divine deoarece preoţii se
refugiaseră peste Prut. Autorităţile sau străduit, pe orice cale, să menţină închise
bisericile fără preot, să le deposedeze, dacă populaţia nu se revolta prea tare, de
obiectele şi lucrurile sfinte şi să le schimbe destinaţia. Astfel, multe din locaşurile
de cult închise (biserici şi mănăstiri) au fost transformate în cazărmi, grajduri,
depozite, cluburi, cinematografe etc. Cele aflate în construcţie erau demolate, iar
materialul folosit pentru alte construcţii. Au fost închise şi toate instituţiile de
cultură şi de educaţie creştină (şcolile teologice, asociaţiile, frăţiile etc.).
Cel mai des bisericile nu erau, pur şi simplu, închise, ci şi profanate în mod
barbar. Credincioşii români basarabeni au fost nevoiţi să fie martori la nenumărate
acte de vandalism păgân. Bandele de bolşevici pătrundeau în biserici, ardeau
icoanele, mâzgăleau pereţii şi pângăreau odoarele. Vasele, obiectele, veşmintele de
cult erau sustrase şi folosite pentru necesităţi nebisericeşti.
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Bisericile rămase deschise au fost impuse să plătească impozite enorm de
mari, aceasta în nădejdea că populaţia nu le va putea plăti şi astfel închiderea
bisericilor ar fi luat aparenţele unui act legal.
O soartă grea au avuto în timpul primei ocupaţii sovietice şi slujitorii
altarului. Ei au fost alungaţi din casele parohiale, lea fost sechestrată recolta de pe
pământurile bisericeşti şi au fost permanent expuşi unei presiuni greu de suportat.
Erau numiţi duşmani ai „norodului muncitor”, erau puşi, intenţionat, la munci
grele, necorespunzătoare cu situaţia lor socială, pentru a fi discreditaţi în faţa
credincioşilor, erau insultaţi în timpul oficierii sfintelor slujbe, erau impuşi să
plătească impozite mari etc. Unii preoţi au fost arestaţi, torturaţi, iar apoi bestial
executaţi. Alţii au fost deportaţi în regiunile siberiene ale imperiului sovietic, iar
alţii au dispărut fără urmă. Numărul slujitorilor altarului care au devenit victime ale
regimului comunist în 19401941 se ridică la aproximativ 100 de persoane.
Deşi autorităţile bolşevice încercau săi convingă pe unii preoţi să se lase de
misiunea lor, marea majoritate a preoţilor rămaşi în parohii şiau îndeplinit cu
demnitate misiunea lor preoţească, înfruntând prigoana ateistă şi antinaţională,
precum şi ameninţările cu deportările în Siberia şi chiar moartea. Deşi episcopul
rus Alexie Sergheev a cerut să se slujească în limba slavonă, mulţi slujitori ai
altarului au avut, însă, curajul să oficieze sfintele slujbe în limba română,
întreţinând în felul acesta vie flacăra conştiinţei naţionale în sufletele
credincioşilor.
În perioada de ocupaţie sovietică 19401941 creştinii basarabeni au fost
supuşi unei intense propagande bolşevice antibisericeşti. Autorităţile bolşevice au
folosit toate mijloacele posibile: întruniri şi conferinţe în teritoriu, presa şi radioul
etc. În mod intenţionat în zilele de duminică şi în sărbători oamenii erau scoşi la
diverse lucrări în folos obştesc, numai pentru a nu se putea duce la biserică.
Intelectualii care încercau să se manifeste ca creştini erau ameninţaţi că îşi vor
pierde locul de muncă. Concomitent, preoţilor le era interzis să predice, chiar în
biserică. Se interzicea orice acţiune religioasă în afara bisericii şi a curţii ei. Nu se
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permitea clericilor să poarte în public costumul preoţesc. Predarea religiei în şcoală
a fost interzisă, în locul ei a fost introdusă educaţia antireligioasă.
Marea majoritate a creştinilor basarabeni nu sau lăsat ademeniţi de
propaganda comunistă, ci au rămas ferm ataşaţi Bisericii, pe care au sprijinito şi
au frecventato în timpul ocupaţiei bolşevice ca şi mai înainte. Românii basarabeni
au dus o luptă spirituală însemnată împotriva noilor forme de viaţă, antibisericeşti
şi antiromâneşti, ce voiau să le introducă bolşevicii. Credincioşii nu numai că au
achitat impozitele grele puse pe biserici, dar sau constituit pe ascuns în grupuri de
susţinători ai Bisericii, participând cu ultimul lor ban la susţinerea acestora,
colectând sume importante nu numai pentru achitarea impozitelor, dar şi pentru
reparaţiile necesare ale sfintelor locaşuri, pentru întreţinerea slujitorilor altarului.
O luptă aprigă au dus autorităţile sovietice şi împotriva mănăstirilor
basarabene. Ele erau considerate, pe drept cuvânt, promotoare ale românismului şi
importante focare de păstrare a culturii naţionale. De aceea, ca şi în cazul
bisericilor parohiale, bolşevicii sau străduit pe toate căile să le dezorganizeze şi să
le desfiinţeze.
În 1941, atunci când autorităţile române sau întors, au găsit Basarabia în
ruine, întro stare de dezastru material şi moral. Acest lucru, însă, nu lea
descurajat. În acele vremuri grele de război, 19411944, conducerea bisericească,
preoţii şi credincioşii, susţinuţi şi de autorităţile de stat, au efectuat o muncă
titanică în vederea refacerii vieţii bisericeşti.
Imediat după retragerea sovieticilor, clericii refugiaţi sau repatriaţi din
Basarabia sau întors fiecare în parohiile avute la data de 28 iunie 1940. În fruntea
Arhiepiscopiei Chişinăului a revenit arhiepiscopullocotenent Efrem Enăchescu,
ales apoi titular la 12 ianuarie 1944. În scaunul episcopal de Hotin a fost numit
locotenent episcopul Armatei dr. Partenie Ciopron. El a condus Eparhia până la
retragerea autorităţilor româneşti în 1944. Eparhia Cetăţii AlbeIsmail a fost
condusă la început de episcopul românilor din America Policarp Moruşca, iar în
ianuarie 1944 a fost ales şi apoi hirotonit titular arhimandritul dr. Antim Nica.
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Primele acţiuni ale conducerii bisericeşti în 1941 au fost orientate
larestobilirea ordinii şi a disciplinei, apoi sa purces la repararea locaşurilor de cult,
care au suferit mult atât de pe urma urgiei bolşevice, cât şi în urma cutremurului
puternic din 1940. Doar întrun singur an marea majoritate a bisericilor au fost
reparate, mănăstirile au fost redeschise şi înzestrate cu inventar gospodăresc şi
ateliere, în toate cele trei centre eparhiale (Chişinău, Bălţi, Ismail) au fost
redeschise sau înfiinţate câte o tipografie, o fabrică de lumânări şi câte un atelier
de veşminte şi obiecte bisericeşti.
Odată cu revenirea autorităţilor române în Basarabia şiau reluat apariţia
ziarul bisericesc „Raza”, revistele „Luminătorul” şi „Misionarul”. Fiecare eparhie
publica buletinul său oficial, iar în Eparhia Hotinului a fost înfiinţată o nouă revistă
 „Biserica basarabeană”.
Pentru a contracara activitatea sectară şi a dezrădăcina influenţele negative ale
propagandei ateiste, promovate intens de autorităţile bolşevice în timpul ocupaţiei,
pe tot parcursul perioadei 19411944 o mare atenţie a fost acordată activităţii
misionare. Ierarhii basarabeni au făcut vizite nenumărate în parohiile şi mănăstirile
din subordinea lor. În fiecare parohie au fost formate, din rândul enoriaşilor,
comitete misionare. Erau organizate periodic diverse conferinţe cu teme religioase
şi de educaţie patriotică. În tipografiile eparhiale a fost imprimat un număr
impresionant de reviste, broşuri, foi duminicale şi altă diversă literatură
duhovnicească necesară refacerii sufleteşti a credincioşilor basarabeni. Un
important rol misionar la jucat şi “Caravana Misionară”, condusă de preotul
misionar Vasile Prisăcaru, care prin intermediul cinematografului a contribuit la
întărirea conştiinţei naţionale şi religioase a credincioşilor din diferite localităţi
rurale.
Întro măsură mai mică sa reuşit refacerea învăţământului teologic.
Facultatea de Teologie din Chişinău, care în 1940 se refugiase la Iaşi, a fost
desfiinţată de la 1 noiembrie 1941 prin fuzionarea ei cu Facultatea de Teologie din
Cernăuţi. La Chişinău şia redeschis cursurile doar Seminarul teologic
„Mitropolitul Gavriil BănulescuBodoni”, unicul pentru întreaga Basarabie.
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Celelalte două Seminarii, de la Bălţi şi Ismail, nu au fost redeschise. În toate cele
trei centre eparhiale au fost deschise Şcoli de cântăreţi.
Românii transnistreni au cunoscut şi ei în anii 19411944 o perioadă benefică
de renaştere şi înflorire a vieţii bisericeşti. În august 1941, drept consecinţă a
angajării României în acţiunile militare de dincolo de Nistru, Germania a predat
provizoriu teritoriul dintre Nistru şi Bug (Transnistria) administraţiei civile
româneşti. Pentru organizarea vieţii bisericeşti din această provincie a fost creată o
Misiune Ortodoxă Română. Ea a fost condusă la început de arhimandritul Iuliu
Scriban, apoi de mitropolirul Visarion Puiu, iar în ultimele câteva luni de existenţă
de arhimandritul Antim Nica.
Autorităţile române au găsit în 1941 în Transnistria o situaţie bisericească
catastrofală. În întreaga regiune nu funcţiona decât o singură biserică, în Odesa, cu
un singur preot, pentru a arăta străinilor veniţi de peste hotare, că în statul sovietic
se respectă libertatea confesiunii. Celelalte biserici au fost fie distruse din temelie
(235 de biserici), fie transformate în cluburi, magazine, depozite etc. Astfel, în
prima etapă sa acordat asistenţă religioasă populaţiei creştine (în primele luni se
botezau, se cununau, se împărtăşeau mii de oameni) şi sa purces la deschiderea,
repararea, amenajarea şi sfinţirea locaşurilor de cult.
O problemă mai greu de rezolvat a fost completarea tuturor parohiilor cu
preoţi. Preoţii români misionari veniţi în Transnistria ajutau la soluţionarea
problemei doar parţial şi doar provizoriu. Încetul cu încetul au început să fie
încadraţi preoţii localnici reveniţi din surghiun. Pentru soluţionarea în perspectivă a
problemei au fost înfiinţate două Seminarii teologice, unul la Odesa pentru
vorbitorii de limbă rusă şi ucraineană şi altul la Dubăsari pentru vorbitorii de limbă
română.
Împreună cu preoţii de mir au venit ca misionari în Transnistria şi mulţi
ieromonahi. O bună parte din ei au fost repartizaţi, în lipsă de preoţi, la parohii,
alţii au contribuit la refacerea şi renaşterea vieţii monahale.
Pentru educaţia creştinească a tineretului a fost introdusă predarea obligatorie
a religiei. A fost editată o revistă bisericească – „Transnistria creştină”. Au fost
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tipărite, de asemenea, multe broşuri cu conţinut duhovnicesc, cărţi de slujbă,
calendare şi altă literatură, atât în limba română, cât şi în limba rusă.
Începuturile au fost promiţătoare, dar sau întrerupt la început de drum. Trei
ani a fost o perioadă foarte scurtă, cu toate acestea, putem spune cu certitudine, că
preoţii români misionari au reuşit să reaprindă flacăra credinţei în sufletele
credincioşilor transnistreni ca ei să poată rezista în continuare propagandei ateiste.
În 1944 Basarabia şi Transnistria ajung din nou în componenţa statului
sovietic. Ca urmare, Biserica Ortodoxă din RSS Moldovenească a fost
transformată întro eparhie de tip rusesc şi a fost trecută sub jurisdicţia Patriarhiei
de la Moscova. În toată perioada sovietică ea a fost condusă de ierarhi ruşi.
Activitatea lor a fost foarte timidă, iar în unele cazuri chiar dăunătoare pentru
Biserică. Slujind, predicând şi vorbind în limba rusă, ei au fost, în marea lor
majoritate, străini de idealurile naţionale, obiceiurile şi tradiţiile populaţiei creştine
româneşti. Ierarhii ruşi au venit în Basarabia împreună cu un anumit număr de
preoţi ruşi şi ucraineni, care au ocupat imediat funcţii de conducere şi au fost
numiţi parohi ai bisericilor din Chişinău şi din centrele raionale. Aceştia au
contribuit şi ei la procesul de rusificare a vieţii bisericeşti a românilor din stânga
Prutului.
Odată reîntoarse în 1944, autorităţile sovietice şiau reluat politica
antibisericească începută în anul de ocupaţie 19401941. În primul rând, a fost
instituit un control strict şi permanent asupra activităţii Bisericii, atât prin organele
de securitate, cât şi prin împuternicitul Comitetului pentru problemele BORu de pe
lângă Consiliul de Miniştri al URSS pentru RSSM, care informa autorităţile
centrale despre situaţia din teritoriu şi punea în aplicare indicaţiile venite de la
centru. Acesta avea largi împuterniciri, fără acordul lui ierarhii de la Chişinău nu
puteau să întreprindă nici o acţiune: convocarea unei adunări a protopopilor sau a
stareţilor, înfiinţarea unor cursuri teologice, editarea unui calendar bisericesc sau a
unei cărţi de cult etc. Începând cu păstorirea episcopului Nectarie Grigoriev (1948
1969), cu împuternicitul erau coordonate şi aşa întrebări ca numirea şi destituirea
preoţilor în parohii, vizita ierarhului în vreo parohie sau mănăstire etc. Episcopul
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Bartolomeu Gondarovschi (19691972) a încercat săl neglijeze pe împuternicit,
dar a fost demis şi transferat în altă episcopie. În acest fel, ierarhii ruşi, care au
condus Biserica Ortodoxă din RSSM, au fost lipsiţi de posibilitatea elementară de a
hotărî în mod autonom chestiuni care ţineau doar de viaţa internă a Bisericii. Sub
controlul riguros al statului sa aflat şi activitatea preoţilor. Agenţii secreţi duceau
evidenţa unde şi când preoţii săvârşeau vreo slujbă religioasă, care este conţinutul
predicilor, ce discută preoţii cu enoriaşii, era verificată corespondenţa lor. De
asemenea, în sânul Bisericii au fost infiltraţi numeroşi agenţi secreţi şi informatori.
Aceştia au lucrat cu sârguinţă, îndeplinind toate ordinele autorităţilor de stat, care
vizau, în special, distrugerea din interior a Bisericii Ortodoxe. Deşi documentele
privitoare la activitatea acestor agenţi secreţi nu au fost puse, încă, la dispoziţia
cercetătorilor, cele câteva, care sunt azi cunoscute publicului larg, aduc lumină şi
în acest aspect.
Pentru a limita activitatea Bisericii şi a minimaliza influenţa ei asupra
credincioşilor, autorităţile sovietice centrale, cât şi cele locale au adoptat
numeroase hotărâri antibisericeşti. Sub presiunea statului chiar şi conducerea
Eparhiei Chişinăului a fost nevoită să ia unele măsuri de acest fel. Deşi
comunităţile parohiale şi cele monahale făceau tot posibilul ca să nu deranjeze
autorităţile de stat, acestea organizau în mod intenţionat diverse incidente pentru a
perturba liniştea vieţii bisericeşti. În acest fel, ele se amestecau brutal în viaţa
internă a Bisericii, foloseau metode de administrare birocratică şi nu permiteau
credincioşilor săşi manifeste liber credinţa. Autorităţile publice locale interziceau
procesiunile religioase cu cruci, steaguri şi icoane, interziceau pomenirile de obşte
ale morţilor în cimitire şi alte adunări, cum ar fi sfinţirea unei fântâni sau a unui
izvor etc.
Pe parcursul întregii perioade sovietice autorităţile de stat sau străduit să
micşoreze continuu numărul locaşurilor de cult. Astfel, în 1947 doar în 592, din
cele 943 de biserici existente, se permitea oficierea serviciilor divine. În 1966 erau
deschise doar 194 de biserici. Pretexte pentru închidere erau diverse: nau fost
plătite la timp impozitele, numărul enoriaşilor este mic, clădirea bisericii se află în
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stare de avariere, nu este preot, în localitatea din apropiere este biserică în care se
oficiază servicii divine şi aceasta este suficient pentru mai multe localităţi etc. Deşi
se dorea ca închiderile să aibă formă „legală”, în realitate aceste proceduri erau
dure şi brutale. Ca să excludă posibilitatea reînceperii serviciilor divine în
bisericile închise, autorităţile se străduiau să le ia în folosinţă şi să le „valorifice”,
adică să le dea o altă destinaţie. Ele erau transformate în cluburi, săli sportive,
depozite, grajduri etc.
Întro situaţie deosebit de grea se afla şi clerul basarabean. În primii ani după
instaurarea stăpânirii sovietice mulţi slujitori ai altarului au fost arestaţi şi
condamnaţi, fiind acuzaţi de propagandă antisovietică. Preoţii care au scăpat de
arestare au fost permanent persecutaţi şi intimidaţi. Ei erau alungaţi din casele
parohiale, erau obligaţi să plătească impozite mari, li se intentau dosare false, erau
ameninţaţi cu deportarea etc. Din cauza că o bună parte a clerului se refugiase în
dreapta Prutului, iar din cei rămaşi în Basarabia mulţi au fost arestaţi şi exilaţi, sa
ajuns la situaţia din 19401941, când un preot era nevoit să suplinească 710
parohii. Această situaţie era pe placul autorităţilor sovietice. Pe parcursul stăpânirii
lor, comuniştii au generat, în mod intenţiont, o criză de preoţi. În 1949 erau
înregistraţi oficial 417 clerici, în 1960 numărul de preoţi sa micşorat de la 380 la
327, în 1962 erau 255, iar în 1966 – 199. Autorităţile au mai urmărit ca în rândul
preoţilor să ajungă persoane cu un nivel cultural scăzut, cu un intelect redus, fără
studii teologice. În virtutea condiţiilor foarte complicate, candidaţii la hirotonie
erau aleşi dintre cântăreţii bisericeşti sau chiar dintre credincioşi. Fiind în
permanenţă persecutaţi de către stat, ei se străduiau să fie tot timpul în umbră.
Activitatea lor se reducea la săvârşirea diferitor servicii divine (Taine şi ierurgii),
iar ei, fiind întrun număr mic, erau foarte solicitaţi. Mulţi dintre preoţi nu predicau
pentru că nu aveau cunoştinţele necesare şi pentru a nu întra în conflict cu organele
de stat, care calificau predica ca propagandă antisovietică. Cei care predicau erau
chemaţi permanent în diferite instanţe ca să dea lămuriri ce au avut în vedere
spunând în predică cutare sau cutare lucru. Unora li sau intentat dosare penale
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pentru unele idei şi afirmaţii din predici, fiind apoi arestaţi şi condamnaţi la mai
mulţi ani de închisoare.
Prin această politică îndreptată împotriva clerului sa urmărit ca credincioşii
să fie lipsiţi şi separaţi de conducătorii lor spirituali. Scopul final era ca populaţia
să adere la noua „religie” – ideologia comunistateistă şi să devină un nou popor –
al „moldovenilor sovietici”. Pentru atingerea acestui scop sau depus eforturi
considerabile şi persistente, prin resursele investite, prin sferele cuprinse, prin
metodele folosite (de la cele mai agresive până la cele mai subtile).
Un alt aspect al politicii antibisericeşti promovate de statul sovietic a fost
lupta împotriva mănăstirilor. Ele erau considerate de autorităţi nişte focare ale
rezistenţei împotriva ideologiei comuniste şi împotriva politicii de deznaţionalizare
şi sovietizare. Este de la sine înţeles că autorităţile comuniste nu puteau tolera
existenţa unui număr atât de mare de mănăstiri (erau mai multe mănăstiri în RSSM
decât în întreaga URSS), cu gospodării prospere şi cu o mare autoritate în rândul
populaţiei. De aceea, timp de două decenii mănăstirile basarabene au fost
sistematic închise una după alta, iar cele care încă funcţionau nu aveau linişte din
cauza diferitelor probleme create, în mod intenţionat, de autorităţile sovietice
centrale şi locale. Chiar de la început mănăstirilor leau fost impuse impozite
exagerat de mari, astfel încât statul să aibă cât mai mult folos de pe urma
potenţialului lor economic solid (mănăstirile erau obligate să achite statului 40%
din venit, în timp ce colhozurile achitau doar 25%), iar cele mici să se ruineze şi să
fie închise. În 1962, din toate cele 25 de mănăstiri existente în 1944, a rămas să
funcţioneze doar una – mănăstirea de maici de la Japca. Călugării şi călugăriţele au
fost alungaţi din mănăstiri, au fost persecutaţi şi obligaţi să se lepede de haina
monahală şi săşi încalce votul. Astfel, viaţa monahală, care presupune continuitate
în trăirea duhovnicească, a fost în Basarabia sub sovietici totalmente distrusă. Pe
teritoriile mănăstirilor închise au fost înfiinţate spitale, orfelinate, sanatorii etc.
Concomitent cu metodele de violenţă aplicate în lupta contra Bisericii,
autorităţile comuniste au utilizat pe scară largă şi diverse forme de propagandă
ateistă. A fost publicată un volum enorm de literatură antireligioasă, în presă
28

periodic apăreau articole cu conţinut ateist. În procesul de propagandă erau
antrenate secţiile de cultură, căminele culturale, bibliotecile, muzeele. În sediile
acestor instituţii se organizau frecvent serate tematice, expoziţii de cărţi pe teme
ateiste, festivaluri cinematografice de filme artistice şi ştiinţifice, expoziţii de
panouri, fotografii, conferinţe, seminare etc. Un accent aparte sa pus pe educaţia
ateistă în şcoală. Profesorii erau obligaţi să organizeze în „cercuri ateiste” dispute,
alte activităţi didactice cu caracter ateist. Educaţia ateistă trebuia să fie promovată
în cadrul lecţiilor de istorie, literatură, biologie, geografie, fizică, chimie.
Din 1961 a început să fie aplicat aşanumitul „lucru individual” cu
credincioşii. Organizaţiile comsomoliste, de partid, sindicale, secţiile Organizaţiei
de propagandă a ateismului „Ştiinţa” numeau „îndrumători” personali de ateism
pentru credincioşii. Dacă metodele de convingere erau ineficiente, în activitatea de
„reeducare” era atras colectivul, care trebuia să lupte cu „rămăşiţele trecutului”.
Dacă nici aceste acţiuni nuşi atingeau scopul, urmau sancţiunile administrative,
ceea ce însemna că persoana în cauză putea fi exmatriculată sau retrogradată.
Deseori elevii erau chiar pedepsiţi fizic de către profesorii lor. Spre exemplu, în
zilele de post copiii credincioşilor erau hrăniţi forţat cu lactate; lor li se rupeau
cruciuliţele de la gât, li se aplicau alte pedepse morale şi fizice.
Pe tot parcursul perioadei 19441989, în pofida restricţiilor ateiste impuse de
autorităţile comuniste, au fost înregistrate acţiuni de rezistenţă ale clerului şi
credincioşilor, manifestate prin păstrarea credinţei, prin repararea bisericilor şi
plata impozitelor exagerate impuse de stat, prin oficierea serviciilor divine, atunci
când acestea erau interzise, prin numeroase demersuri înaintate diverselor instanţe
privind redeschiderea locaşurilor de cult, prin scrisori de protest şi chiar prin
rezistenţă armată. Aceste acţiuni nu porneau de la un anumit centru de organizare,
spre deosebire de programul ateist realizat de autorităţile sovietice, de aceea,
evident, ele nu au putut opri avalanşa crescândă a politicii de stat îndreptată
împotriva Bisericii.
În 1989 viaţa bisericească a românilor din stânga Prutului a intrat întrun nou
făgaş. Odată cu căderea regimului totalitar comunist, sa încheiat epoca de
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prigoană împotriva Bisericii Ortodoxe din Basarabia şi Transnistria, populaţia a
început să se întoarcă la valorile creştine, au început să fie redeschise bisericile şi
mănăstirile, a început să renască credinţa. Locul statului totalitar, care promova o
politică antibisericească, a fost luat de statul de drept. Autorităţile de stat ale
Republicii Moldova, din 1989 până în prezent, sau manifestat, în linii generale, ca
nişte autorităţi ale unui stat secularizat. Ele nu au ajutat restaurarea bisericilor şi a
mănăstirilor închise în perioada sovietică. Puţinele cazuri, când acest lucru a avut
loc, au fost mediatizate excesiv cu scopul de a acumula capital politic. Statul nu
salarizează clerul, nu susţine financiar şcolile teologice, presa bisericească,
organizaţiile şi asociaţiile bisericeşti etc. Biserica Ortodoxă, deşi majoritară şi
tradiţională, este considerată separată de stat şi nu beneficiază de nici un ajutor
esenţial din partea lui. Atitudinea secularizată a autorităţilor de stat ale Republicii
Moldova se vede bine şi în refuzul constant de a introduce religia ca materie, cel
puţin facultativă, în învăţământul şcolar.
La 6 iulie 1989 ierarhul rus de la Chişinău, arhiepiscopul Serapion Fadeev,
sub presiunea mişcării de eliberare naţională, şia dat demisia şi a plecat la
Moscova. În următoarea zi Sfântul Sinod al BORu la ales pentru scaunul
episcopal de la Chişinău pe arhimandritul Vladimir Cantarean, român originar din
Colincăuţi, regiunea Cernăuţi. În 1990 au fost create două eparhii, una în partea de
nord a Republicii, cu sediul la Bălţi (în vechiul scaun episcopal al Eparhiei de
Hotin), şi alta în partea de sud, cu sediul la Bender (Tighina). Pentru scaunul
episcopal de Bălţi, Sfântul Sinod al BORu a ales pe arhimandritul Petru Păduraru,
iar pentru cel de Bender (Tighina)  pe arhimandritul Vichentie Morar.
La 14 septembrie 1992, clericii şi creştinii susţinători ai cauzei naţionale sau
întrunit sub preşedinţia episcopului Petru Păduraru de Bălţi şi au decis reactivarea
Mitropoliei Basarabiei. La 19 decembrie 1992 Sfântul Sinod al BOR, printrun
“Act Patriarhal şi Sinodal”, a constatat şi binecuvântat reactivarea Mitropoliei
Basarabiei, la recunoscut pe episcopul Petru de Bălţi, locţiitor de Mitropolit al
Basarabiei şi la declarat membru al Sfântului Sinod al BOR. Autorităţile de stat
ale Republicii Moldova şi Patriarhia Moscovei sau opus reactivării Mitropoliei
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Basarabiei şi nu au dorit so recunoască. Abia la 30 iulie 2002 autorităţile statului
au fost nevoite, ca urmare a hotărârii CEDO, să recunoască legalitatea Mitropoliei
Basarabiei şi să înceapă, potrivit „Legii cultelor”, înregistrarea părţilor ei
componente – parohii, mănăstiri, şcoli teologice, asociaţii ale mirenilor, misiuni
sociale, episcopii reactivate etc. La etapa actuală, Mitropolia Basarabia este întro
perioadă de ascensiune sub mai multe aspecte: organizatoric, al activităţilor şi
realizărilor, chiar şi al creşterii numerice a parohiilor şi preoţilor.
Existenţa a două Mitropolii Ortodoxe, una supusă canonic Moscovei, iar alta
Bucureştiului, a tensionat întro anumită măsură viaţa bisericească din Republica
Moldova. În ultimii ani sa ajuns, totuşi, la relaţii de coexistenţă, iar în unele
aspecte, cum ar fi introducerea religiei în şcoală, activitatea misionară, asistenţa
socială, chiar la o anumită colaborare.
În prezent, în cadrul Mitropoliei Chişinăului şi întregii Moldove există mai
multe episcopii: Episcopia de Tiraspol şi Dubăsari, creată în 1998 şi condusă de
episcopul rus Iustinian Ovcinnikov; Episcopia de Cahul şi Comrat, creată în 1998
şi condusă de episcopul Anatolie Botnari; Eparhia de Edineţ şi Briceni, creată în
1998 şi condusă până în 2006 de răposatul episcop Dorimedont Cecan, astăzi
scaunul episcopal fiind vacant; Episcopia de Bălţi şi Făleşti, creată în 2007 şi
condusă de episcopul Marchel Mihăiecu.
În perioada 19892007 Biserica Ortodoxă din Republica Moldova a făcut paşi
timizi, dar consecutivi spre redresarea situaţiei de dezastru în care sa aflat viaţa
bisericească în epoca sovietică. Depăşind greutăţi enorme, mai ales în plan
material, credincioşii ortodocşi din Republica Moldova, de asemenea, preoţii şi
călugării au deschis, au reparat şi amenajat bisericile şi mănăstirile care fuseseră
închise în perioada sovietică. Au fost întemeiate, de asemenea, noi parohii şi noi
mănăstiri. Unele sau construit, iar altele sunt încă în construcţie. În 2001
funcţionau 1076 biserici, 34 mănăstiri şi 6 schituri. În prezent, acest număr este şi
mai mare.
Începând din 1989 şi până în prezent, numărul preoţilor a crescut continuu.
Dacă în 1988 erau 238 de preoţi, în 2002 erau deja 1135, iar în 2007 sunt circa
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1300. În prima etapă au fost hirotoniţi mulţi preoţi fără ca ei să aibă studii
teologice. Începând din 1994, când în Republica Moldova au început să se
reîntoarcă basarabeni cu studii teologice făcute în România şi odată cu prima
promoţie a Academiei Teologice din Chişinău din 1995, situaţia a început să se
schimbe în bine. Pe măsură ce creşte numărul preoţilor cu studii teologice
superioare, făcute fie în Republica Moldova, fie în România, Ucraina şi Rusia, se
înviorează şi viaţa bisericească. Preoţimea basarabeană devine tot mai activă pe
tărâmul vieţii pastorale, colaborează cu publicaţiile periodice bisericeşti şi laice, cu
televiziunea şi radioul. Activitatea preoţilor se manifestă şi prin crearea unor
instituţii socialfilantropice, a unor frăţii şi asociaţii ortodoxe. Acestea se ocupă cu
asistenţa socială a păturilor socialvulnerabile, cu asistenţa religioasă în
penitenciare, în unităţile militare, în spitale, orfelinate etc. Deşi religia nu este o
disciplină obligatorie în şcoală, mulţi preoţi se străduiesc ca ea să fie predată, fie
de ei, fie de persoane cu studii teologice ortodoxe. În majoritatea cazurilor
persoanele care predau religia sunt salarizate din fondul parohiei.
Presa bisericească a cunoscut şi ea o anumită ascensiune şi dezvoltare. Pe
parcursul perioadei 19892007 au fost editate mai multe ziare şi reviste bisericeşti.
Unele din ele au dispărut, altele, însă, sau consolidat, şiau găsit susţinere la
cititori şi continuă să apară. Dintre acestea pot fi menţionate revista „Luminătorul”
şi ziarele „Curierul Ortodox”, „Altarul Credinţei” şi „Misionarul”.
Şi în domeniul învăţământului teologic se poate vorbi de un anumit progres.
În prima etapă, pentru pregătirea rapidă (6 luni) a cadrelor de clerici, a fost creată
Şcoala duhovnicească de la mănăstirea Căpriana. Această primă instituţie de
învăţământ teologic înfiinţată după prăbuşirea regimului comunist, a întâmpinat
mari greutăţi din cauza lipsei de cadre calificate de profesori, de manuale şi de
literatură teologică. În scurt timp ea sa desfiinţat. În locul ei au fost înfiinţate
Seminarul teologic de la mănăstirea Noul Neamţ cu durata de studii de cinci ani şi
Facultatea de Teologie a Universităţii de Stat din Chişinău. Treptat corpul didactic
a fost completat cu absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior teologic, iar
bibliotecile şcolilor teologice  cu literatură teologică din România. În 1993
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Facultatea a fost transformată în Academie Teologică. Există, de asemenea, patru
licee cu profil teologic şi trei şcoli de cântăreţi bisericeşti.
Mai sunt, evident, multe probleme. Dacă ne referim în exclusivitate la viaţa
bisericească, putem spune că epoca sovietică a fost atât de distructivă, încât
situaţia, activitatea şi progresul Bisericii Ortodoxe nu a atins nici măcar cotele din
perioada interbelică. Alte aspecte negative sunt activitatea intensă a diferitor secte,
promovarea în masă a unor valori amorale şi anticreştine, lipsa unei baze materiale
solide care ar permite Bisericii să fie mai activă etc.

Notă: pentru transliterarea numelor şi titlurilor ruseşti am adoptat standartele
internaţionale stabilite de International Organization of Standartization (ISO).

Lui „й” îi corespunde „j” (se pronunţă  „i scurt”),
„ж” = „ž”  ( „j”),
„к” = „k”  („c”),
„ц” = „c”  („ţ”),
„ч” = „č”  („ci, ce”),
„ш” = „š”  („ş”),
„щ” = „šč”  („şci”),
„ы” = „y”  („î”),
„э” = „ě”  („ă”),
„ю” = „ju”  („iu”),
„я” = „ja”  („ia, ea”),
semnului tare „ъ” îi corespunde „‘‘ ”,
semnului moale „ь” îi corespunde „‘ ”.
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