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„Everyone who has heard the story of your saving religion in Romania, in
1948, has been impressed by your courage and your use of the rule of law to
defeat brute force... A nation that has such personalities, has much to offer to
the world”1

PREFAŢĂ
Lucrarea de faţă reprezintă o pagină semnificativă din
istoria încercatului nostru popor, care s-a născut creştin, a trăit
creştineşte şi a suportat cu serenitate şi demnitate, toate asprele
încercări ale destinului.
În timpul celui de-al doilea război mondial, un stat ateu,
aflat în fruntea celei mai numeroase armate – illo tempore –
ţinea sub ocupaţie militară toate ţările, de la Oceanul Pacific până
dincolo de Berlin, spre frontiera Franţei. Printre primele măsuri
pe care le-a luat această mare putere politică, a fost aceea de a
interzice libertatea religioasă, spre a desfiinţa identitatea naţională
a ţărilor respective.
În acest scop, un Ucaz al Puterii Sovietice a fost emis în
toate aceste ţări, cu ordinul precis de a se confisca bunurile
ecleziastice, de orice fel, iar lăcaşurile religioase să fie dărâmate,
ori transformate şi utilizate în cu totul alte scopuri (grajduri,
circuri, magazii de mărfuri etc.).

„Oricine a aflat despre acţiunea Dvs. pentru salvarea religiei în
România, în 1948, a fost impresionat de curajul Dvs. şi de utilizarea normei de
drept pentru sfidarea forţei brutale... Un popor care are asemenea personalităţi,
are mult de oferit omenirii”.
Din scrisoarea adresată autorului cărţii, de către „Fulbright and
Jaworski”, una dintre cele mai mari Asociaţii de avocaţi din lume. (v. Anexa 1).
1
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Această lege sovietică, tradusă în legi naţionale, a fost
aplicată în toate ţările ocupate de armata sovietică. În România,
acest Ucaz sovietic a fost transformat în Decizia nr. 202/1948,
semnată de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi de doi miniştri, formând
împreună Comisiunea Ministerială pentru Redresarea Economică
şi Stabilizarea Monetară, organul legislativ ad-hoc, ale cărei
decizii aveau putere de lege.
Aşadar, România, întocmai ca toate celelalte ţări ocupate de
armata sovietică, a avut o lege naţională, dar impusă de puterea
ocupantă şi care urma să fie aplicată întocmai ca în toate celelalte
ţări, aflate în aceeaşi situaţie.
Dar, după cum vom vedea mai departe, în România, pe
toată durata ocupaţiei militare sovietice, precum şi după aceea, pe
toată durata regimului comunist, deşi era în vigoare Decizia
nr. 202/1948, care ordona confiscarea bunurilor ecleziastice, cu
scopul vădit de a desfiinţa înseşi instituţiile religioase existente
atunci, acestea nu au fost desfiinţate şi nici nu s-a confiscat vreun
bun ecleziastic.
Cu alte cuvinte, ca printr-o minune, toate instituţiile
religioase de orice rit (catedrale, biserici, mănăstiri, sinagogi,
moschei, temple, case de rugăciuni etc.) au fost salvate de la
desfiinţare. În această privinţă nu există nici o îndoială, chiar dacă
istoricii noştri, după aproape 10 ani de la răsturnarea regimului
comunist, nu au „aflat” încă despre acest fenomen.
***
Modul cum s-a realizat această incredibilă performanţă şi
avatarurile prin care a trecut această operaţiune, timp de peste 40
de ani, se vor arăta în cuprinsul acestei lucrări. Dar cu privire la
8
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existenţa reală, deşi incredibilă, a acestui fenomen, suntem datori
să oferim, încă de pe acum, probe serioase, pentru a încuraja
cititorul de a continua cu încredere lectura cărţii.
Astfel, o ziaristă din S.U.A., Ruth Ellen Gruber, care, în
ultimii ani ai ocupaţiei militare sovietice a vizitat mai multe ţări
din Estul şi Centrul Europei, aflate încă sub ocupaţia sovietică, a
publicat o carte, intitulată „Jewish Heritage Travel”, în care arăta:
„România este unica ţară din Estul şi Centrul Europei, în care se
află o mulţime de sinagogi şi cimitire, păstrate într-o stare foarte
bună, care sunt folosite de către comunităţile evreieşti, dispersate
în toată ţara. Aşadar, în România se poate vedea cum multe
sinagogi, care în alte ţări zac în ruină, par a fi readuse la viaţă”.2
Această afirmaţie constituie, indiscutabil, o probă de
necontestat, chiar dacă se referă numai la sinagogi, deoarece, în
situaţii limită, sinagogile sunt cele mai vulnerabile. Or, dacă
sinagogile au fost salvate de la desfiinţare, a fortiori, celelalte
instituţii religioase au putut fi salvate şi ele. Şi aşa s-a întâmplat.
O a doua probă, oferită tot din afara ţării, este următoarea:
pentru trecerea la stat (confiscare) a bunurilor ecleziastice, prin
Decizia nr. 202/1948, s-a prevăzut o Comisie de atribuire a
bunurilor respective, cu un Preşedinte, profesor la Facultatea de
Drept, şi numeroşi membri, reprezentanţi de la diverse ministere,
dar nici unul jurist.

Romania is unique in Eastern and Central Europe in that there are
scores of well-maintained synagogues and cemeteries in use by Jewish
communities scattered all over the country. Thus in Romania it is possible to
see how many synagogues left ruined in other countries might look if brought
to life again”. (Traducerea textului pag. 204.)
2
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Preşedintele acestei Comisii nu a găsit că era necesar să
convoace pe membrii Comisiei, ci a acţionat singur pentru
aplicarea Deciziei nr. 202/1948, căreia i-a dat „o astfel de
interpretare”... „încât instituţia Bisericii – de orice rit – a fost
salvată de la desfiinţare”3.
***
În lucrarea sa „Jewish Heritage Travel”, ziarista Ruth Ellen
Gruber, a considerat că faptul de a fi găsit, în marea sinagogă din
Bucureşti, Thora, cartea sfântă a evreilor, constituie o adevărată
minune sau un miracol. Dar oare acest miracol ar fi putut să
existe, dacă marea sinagogă nu ar fi fost ea însăşi salvată? Iar
această sinagogă ar fi existat, dacă ordinul de salvare nu ar fi
cuprins toate instituţiile religioase? Iată marea minune sau marele
miracol.
Salvarea tuturor celor cca 18.000 de lăcaşuri de cult, de la
aplicarea legii (Deciziei nr. 202/1948), pare să întrunească toate
condiţiile unui miracol.
Dar toate aceste operaţii de salvare a instituţiilor religioase
şi a însăşi libertăţii religioase, s-au realizat de către un singur om –
Preşedintele Comisiei de atribuire. Cum s-a putut întâmpla acest
lucru?
***

3 Citatele respective sunt dintr-un articol publicat în presa din S.U.A.,
sub titlul „Nominalizat pentru Nobel”, din publicaţia „Lumea Liberă” - New
York, 1996.
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Înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să ne
gândim, dacă Istoria omenirii a mai întâlnit o asemenea situaţie,
cu privire la apărarea bisericilor. În genere, bisericile erau apărate
de zidurile cetăţii, de armate naţionale sau constituite ad-hoc, de
armatele cruciaţilor etc. Voievozii noştri „duceau” mănăstirile în
păduri, până trecea primejdia.
Dar toate aceste măsuri de apărare, se luau împotriva unor
atacuri din afara cetăţii. Or, în timpul ocupaţiei militare sovietice,
armata duşmană nu era în afara cetăţii, (extra muros), ci era chiar
în cetatea pe care o ocupase. Mai mult încă, adversarii se aflau în
înseşi structurile politice ale ţării. De aceea, o rezistenţă oarecare
împotriva inamicului aflat intra muros era cu totul imposibil de
imaginat, mai ales când această rezistenţă era opera unui singur
om, care-şi asumase astfel riscuri extreme: Audaces Fortuna
juvat.
Iar dacă acest singur om, sfidând, în mod incredibil, cea mai
mare armată a lumii – illo tempore – a reuşit totuşi ceea ce şi-a
propus, şi anume, salvarea bisericilor de orice rit, – acest fapt nu
este oare un miracol?
Să ne imaginăm, numai pentru o clipă, că acest singur om,
ar fi aplicat Legea infamă respectivă şi drept urmare toate
bisericile ar fi fost distruse, iar după un interval de timp, de cca 45
de ani, să ne închipuim că o „circumstanţă” extraordinară,
inexplicabilă, ar fi refăcut într-o clipă toate instituţiile distruse.
Acest fenomen ar fi fost considerat, incontestabil, ca un adevărat
miracol, deşi intervenea după 45 de ani.
Dar, dacă un singur om a intervenit, de la început, cu 45 de
ani în urmă şi a evitat distrugerea bisericilor, încă de atunci, şi le-a
menţinut în funcţiune, – oare acest fapt nu a fost un miracol,
11
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chiar dacă punctul de plecare al fenomenului – primum movens
– a pornit din gândul unui singur om, ca un cruciat singuratic?
Quidum?
***
Pentru a oferi o imagine clară cu privire la situaţia
României, sub ocupaţia militară sovietică, trebuie să reamintim că
ţara noastră avea, în ansamblul ţărilor europene, aflate sub aceeaşi
ocupaţie, situaţia cea mai gravă.
– România avea, cu Uniunea Sovietică, o frontieră, deci o
situaţie geografică, pe care nu o putea schimba.
– România se afla în mijlocul ţărilor ocupate de armata
sovietică fără nici o frontieră cu o ţară, care nu era ocupată de
armata sovietică, cu toate consecinţele nefaste ce decurgeau din
aceasta.
– România s-a aflat în război cu Uniunea Sovietică, iar
armata română a intrat pe teritoriul sovietic până la Stalingrad,
ceea ce nu putea fi uitat de către sovietici, chiar dacă, după aceea,
s-a aliat cu armata sovietică, împotriva armatei germane.
Cu privire la agresiunea împotriva instituţiilor religioase din
România, o forţă agresoare a unui stat ateu se afla chiar în
interiorul ţării – intra muros – şi chiar în structurile politice ale
ţării, ceea ce făcea ca, orice încercare de a rezista la această
agresiune, să pară inimaginabilă.
Cu toate acestea, un om din acest popor şi din această ţară,
acţionând numai cu mijloacele spiritului, sfidând forţa brutală şi
utilizând mijloacele Dreptului (această Şcoală a imaginaţiei
creatoare), în condiţii de riscuri extreme, a avut curajul să
încerce, cel puţin, ceea ce nimeni, din nici o ţară aflată în aceleaşi
împrejurări, nu a îndrăznit. Audaces Fortuna juvat.
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***
Dacă istoricii noştri nu şi-au îndreptat atenţia asupra acestei
situaţii, aceasta se datorează, foarte probabil, faptului că aceştia nu
au putut, o lungă perioadă, să se aplece asupra acestor lucruri, iar
după 1989 această „istorie” nu a mai părut atât de extraordinară,
în condiţiile unei libertăţi „absolute” a credinţelor religioase.
Dar in casu, adică privitor la situaţia bisericilor, de orice rit,
din România, nu există nici o problemă cu privire la faptul că, în
această ţară, instituţiile religioase respective au supravieţuit,
bisericile au fost tot timpul deschise.
Problema care se pune este aceea de a se explica, pe
înţelesul tuturor, cum de a fost posibil, ca în condiţii de riscuri
extreme, sub dictatura comunistă şi sub ocupaţia militară
sovietică, un om extraordinar – acad. prof. Tudor Popescu – să
reuşească această incredibilă faptă, aceea a salvării tuturor
lăcaşurilor de cult.
Acesta este obiectul lucrării de faţă.

Prof. Dr. Adrian Năstase
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PREFAŢĂ LA EDIŢIA A II-A
Când, în cursul anului 2008, mi-a fost dăruită de familia
Profesorului Tudor R. Popescu cartea „Salvarea bisericilor de
orice rit din România sub ocupaţia militară sovietică”, a fost
de-ajuns ca numai răsfoind-o, să-mi dau seama că, asemeni
omului din parabola cu comoara ascunsă în ţarină (Matei 13, 44),
dobândisem şi eu o comoară, de o incontestabilă valoare.
Şi tot asemeni acestuia m-am bucurat când, parcurgându-i
paginile, am descoperit un magistral Curs de Drept, despre
adevăruri juridice şi istorice pe care Profesorul Tudor R. Popescu
le releva cu acribie „spre cunoştinţă şi trebuinţă”.
În aceste împrejurări s-a născut ideea, comunicată de îndată
familiei Profesorului, de a nu păstra această carte ca pe o avuţie
proprie, ci de a o republica (cartea cunoscuse o primă apariţie
într-un mic tiraj, în anul 1999), fapt realizat în cursul acestui an,
când se împlinesc 5 ani de la despărţirea Profesorului Tudor R.
Popescu de cele lumeşti.
Cartea vorbeşte despre un miracol – salvarea libertăţii
religioase a poporului român de agresiunea sovietică atee –
înfăptuit din gândul şi fapta unui singur om – Profesorul Tudor
R. Popescu.
În perioada ocupaţiei militare sovietice în România, când
orice existenţă românească pendula între supunere sau dispariţie,
instituţiile religioase de orice rit din România (biserici, mănăstiri,
catedrale, moschei, schituri, sinagogi, temple, case de rugăciuni
etc.) urmau, unele să fie desfiinţate, altele transformate în grajduri,
prăvălii, locuinţe, magazii, muzee, şcoli etc., iar bunurile
ecleziastice confiscate.
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