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REZUMAT
Libertatea de exprimare câştigată de poporul român după Decembrie 1989 a deschis
cercetării istorice numeroase porţi concretizate în teme noi, neabordate până atunci, printre
care şi raportul dintre Stat şi Cultele din România în epoca contemporană. Accesul la
documente până atunci secrete a înlesnit cercetarea şi descoperirea de noi aspecte şi noi
abordări. În ultimele două decenii au apărut numeroase lucrări care tratează activitatea
cultelor, în special în perioada comunistă. Noutatea acestei cercetări o reprezintă utilizarea
presei ca izvor de cercetare istorică.
Scopul cercetării este de a evidenţia evoluţia raporturilor dintre Stat şi culte în
perioada 1918-1989, pe parcursul a trei etape în istoria României, în care relaţiile se schimbă
pe diverse coordonate, în funcţie de evenimentele care au marcat existenţa poporului român în
secolul al XX-lea. Noutatea abordării temei o constituie folosirea ca izvor de cercetare
istorică, a presei religioase româneşti, şi relevarea modului în care relaţiile dintre Stat şi culte
au fost reflectate în presa religioasă a vremii. Presa este domeniul care nu se poate construi
sau înţelege fără o permanentă raportare la evoluţia societăţii în ansamblu, ziarul fiind, dintre
toate produsele culturale ale unei civilizaţii, cel care are cele mai strânse legături cu starea
politică, situaţia economică, organizarea socială, nivelul cultural într-o anumită ţară şi într-o
perioadă dată, aspecte care constituie realitatea reflectată ca într-o oglindă în discursul presei.
Studiul porneşte de la ideea importanţei presei, în general, într-o societate, ca mijloc de
informare, educaţie şi petrecere a timpului liber, precum şi ca izvor pentru cercetarea istorică,
a cărui valoare nu poate fi contestată.
Deşi cu o tradiţie de mai mică amploare în raport cu presa Europei Occidentale şi cu
activitatea gazetărească din Rusia, presa din România are valoarea şi tradiţia ei incontestabilă,
fiind legată de evoluţia societăţii româneşti şi de evenimentele istorice. Apariţia şi evoluţia
presei religioase, ca presă specializată, este în strânsă legătură cu evoluţia presei laice şi cu
evenimentele istorice din ţara noastră.
Apariţia presei religioase în ţara noastră, ca domeniu specializat, este strâns legată de
existenţa primelor periodice generaliste, Curierul românesc, Albina românească, Gazeta de
Transilvania, întrucât la numai 10 ani de la înfiinţarea primelor periodice moderne româneşti,
îşi face simţită prezenţa şi primul periodic bisericesc, ca rod al dezvoltării învăţământului
teologic (7 ianuarie 1839, sub titlul Vestitorul bisericesc, gazetă religioasă şi morală, Buzău).
Aşa cum primii gazetari au conştientizat misiunea presei generaliste, „politice”, în
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accepţiunea timpului, ca factor de educare a poporului, ca mijloc de îmbunătăţire a limbii
române, de formare a cetăţeanului informat şi implicat în decizia politică, gazetele religioase
au pus accent pe ridicarea nivelului de cultură a preoţilor, pe întărirea sentimentului religios al
poporului român şi pe manifestarea acestuia în viaţa de zi cu zi a credincioşilor.
Ipotezele de cercetare:
1. Dacă există schimbări la nivelul contextului politic şi social în perioada cuprinsă
între 1918 şi 1989, acestea se vor repercuta şi asupra relaţiei dintre Stat şi cultele religioase.
2. Schimbările intervenite la nivelul raportului dintre Stat şi culte se vor reflecta în
presa religioasă a timpului.
Potrivit acestor ipoteze, scopul cercetării este de a evidenţia evoluţia raporturilor
dintre Stat şi cultele religioase în perioada amintită şi modul în care schimbările survenite în
cadrul acestor raporturi se reflectă în presa religioasă, precum şi în existenţa persoanelor
implicate în editarea publicaţiilor. În acest sens, am ales pentru studiul de caz activitatea
editorială a preotului profesor Gheorghe I. Moisescu, analizând atât partea văzută a activităţii
sale ca redactor la revista Sfântului Sinod, Biserica Ortodoxă Română, în perioada 19361948, cât şi implicaţiile acesteia la nivel politic, odată cu instaurarea regimului comunist, în
care o parte însemnată a intelectualităţii româneşti este silită să treacă printr-un proces de
restructurare a societăţii, în faţa căruia va rezista cu mari sacrificii sau va capitula.
Din punct de vedere cronologic, teza acoperă o perioadă densă în evenimente istorice,
încadrate în tulburatul secol al XX-lea: începând cu Marea Unire de la 1918, an care
reconfigurează graniţele, structura populaţiei şi condiţiile social-politice din România;
moartea regelui Ferdinand, cel care îşi câştigase supranumele de „Întregitorul de Ţară”, în
1927, urmată de o perioada zbuciumată în istoria Casei Regale, continuată la tron de Mihai I,
care va domni prin Regenţă Regală (prinţul Nicolae, fratele lui Carol, patriarhul Miron Cristea
şi Gheorghe Buzdugan, preşedintele Curţii de Casaţie) între 1927 şi 1930, reîntoarcerea în ţară
a lui Carol Caraiman şi proclamarea lui ca rege de către Parlament, la 9 iunie 1930, cu numele
de Carol al II-lea, regimul de autoritate monarhică instaurat la 10 februarie 1938, curmat
brusc de dictatura militară a lui Ion Antonescu şi transformarea României în stat naționallegionar, în septembrie 1940, înlăturarea legionarilor de la putere în ianuarie 1941, actul de la
23 august 1944, necesar în contextul conflagraţiei mondiale în care ţara noastră era angrenată,
dar care va plasa ulterior România în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice pentru următoarea
jumătate de veac, modificând-i ireversibil destinul istoric. Un adevărat conglomerat de
evenimente şi schimbări cu implicaţii profunde în toate domeniile existenţei poporului român,
inclusiv în dimensiunea sa spirituală-religioasă. Realităţi diferite vor genera nevoi diferite ale
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societăţii, ale clasei politice, ale guvernării în raport cu partea spirituală a existenţei şi cultele
religioase. Diferenţele între regimurile politice vor determina diverse poziţii de culte la nivel
general, cât şi la nivel particular, fiind cunoscut faptul că regimurile democratice au ca
principii ideile egalitariste, pe când cele autoritare sau dictatoriale preferă anumite religii sau,
dimpotrivă, îşi dezvoltă o proprie religie ca derivat al ideologiei politice.
Raporturile Statului român cu diferitele culte de-a lungul perioadei studiate sunt
concretizate în legislaţie, începând cu legea fundamentală, Constituţiile României din 1923,
1938 şi 1949, care marchează etape substanţial diferite în existenţa poporului român, în legi
generale şi legi speciale, statute şi legi de organizare ale principalelor culte, dezbaterile
forurilor legiuitoare ale Statului şi ale Bisericilor, hotărâri ale diverselor autorităţi ale Statului,
modul de aplicare a legilor, actele justiţiei, şi, nu în ultimul rând, presa, oglindă a societăţii în
care funcţionează. Indiferent de libertatea de care se bucură sau de care este privată, presa
constituie întotdeauna un raportor al societăţii din care face parte, o agendă a principalelor
evenimente, un aparat care înregistrează cu precizie pulsul societăţii, principalele tendinţe,
idei, mode, din acest punct de vedere fiind un important izvor de cercetare istorică.
Metodologia cercetării. În demersul ştiinţific, am utilizat următoarele metode de
cercetare: studiul bibliografic, metoda monografică, analiza de documente, analiza de conţinut
calitativă şi analiza de discurs. Bibliografia generală şi cea de specialitate, constând în lucrări
de istoria Bisericii, istoria presei, evoluţia relaţiei dintre Stat şi culte în diverse perioade
istorice, au constituit puncte de plecare în cercetarea izvoarelor inedite şi edite care aduc
lămuriri asupra problematicilor controversatului raport între Stat şi Biserică în intervalul
1918-1989. Ca tipologie, lucrarea este o cercetare calitativă, al cărui scop este de a răspunde
la întrebarea „Cum?”, analizând profunzimile producerii discursului mediatic al publicaţiilor
religioase şi modul în care ele reflectă o realitate istorică.
Elemente ale metodei monografice sunt utilizate în prezentarea cronologică a
publicaţiilor din istoria presei religioase româneşti. Lucrările istoricilor Nicolae Iorga,
Onisifor Ghibu şi Mircea Păcurariu, precum şi cele câteva dicţionare ale presei româneşti au
constituit surse de inspiraţie şi puncte de plecare pentru o scurtă istorie a presei religioase
româneşti. Publicaţiile au fost prezentate cronologic, dar şi în funcţie de realităţile perioadelor
în care apar, cu descrieri şi explicaţii privind tipul publicaţiei, periodicitatea, acoperirea
geografică, politica editorială. Pe lângă puţinul, dar valorosul material bibliografic existent în
descrierea fenomenului publicistic religios, istoricul presei religioase a fost îmbogăţit în
prezenta lucrare prin consultarea colecţiilor de publicaţii din inventarul Bibliotecii Academiei
Române, astfel încât multe dintre publicaţiile enumerate sunt analizate şi în funcţie de
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intenţiile comitetului editorial, exprimate în articolele-program din primele ediţii şi urmate dea lungul apariţiei periodicelor. De asemenea, studiul analizează publicaţiile în funcţie de două
coordonate: libertatea de exprimare – condiţie de funcţionare şi deziderat al presei din toate
timpurile şi condiţionarea sau subordonarea instituţională, statut inerent condiţiei presei
religioase ca presă specializată ce emană de la un anumit cult, ale cărui interese le reflectă.
Principiul de bază al metodei monografice, enunţate în perioada interbelică în cadrul
Şcolii de Sociologie a lui Dimitrie Gusti, constă în alegerea unui domeniu social bine
determinat (monos – unul singur) şi a colecta cât mai multe informaţii despre el prin
observarea directă a detaliilor, fenomenelor şi relaţiilor existente în cadrul acestuia1.
Observarea evoluţiei periodicului Biserica Ortodoxă Română, începând cu prima ediţie, de-a
lungul apariţiei sale aproape necontenite timp de aproape un secol şi jumătate, s-a realizat prin
accesarea colecţiei de volume ale periodicului şi lecturarea articolelor în manieră critică, cu
scopul de a evidenţia condiţiile de producere a textului mediatic, culisele organizării şi
funcţionării comitetului editorial, statutul de publicaţie-purtător de cuvânt al organizaţiei
religioase al cărui nume îl poartă şi schimbările operate în cadrul procesului editorial în cursul
existenţei sale pe piaţa specializată a periodicelor bisericeşti. Aşa cum accentuează părinţii
metodei monografice, această metodă se poate referi la orice unitate socială2, deci şi un
produs mediatic, şi aria ei de acoperire ştiinţifică nu se rezumă la descrierea fenomenelor şi
enunţarea faptelor, ci „ea se ridică până la cele mai îndrăznețe operații științifice, de la
descoperirea condițiilor de producere a fenomenului social până la explicarea mecanismului
de funcționare și înțelegere intuitivă a sensului adânc obiectiv pe care îl cuprinde”3.
Lucrarea beneficiază de aportul ştiinţific al unor valoroase izvoare edite şi inedite,
insuficient studiate, de la texte de lege, la dezbaterile Parlamentului interbelic, adevărat puls
al vieţii politice a momentului şi al tipului de discurs practicat de politicienii români
interbelici, dosare din arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, puse
azi la dispoziţia cercetătorilor, precum şi de conţinutul publicaţiilor religioase ale perioadelor
studiate. Analiza acestor documente completează cunoştinţele istorice, nuanţând verdictele
date uneori de lucrările de specialitate şi dezvăluind o realitate complexă, departe de a putea fi
considerată drept cunoscută şi aprofundată.

1

D. Gusti, T. Herseni, H.H. Stahl, Monografia – teorie și metodă, Ed. Paideia, București, 1999, p. 44; vezi şi
Henri H. Stahl, Monografia unui sat. Cum se alcătuieşte, spre folosul Căminului cultural, ediţia a II-a, Fundaţia
Culturală Regală „Principele Carol”, Serviciul Social, Bucureşti, Strada Latină 8, 1939, pp. 17-21.
2
Ibidem, p. 100.
3
Ibidem, p. 54.
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Studiul de caz utilizează ca metode de cercetare analiza de conţinut calitativă, analiza
de discurs asupra unui eşantion de articole publicate de revista Biserica Ortodoxă Română în
perioada 1936-1948, şi analiza documentelor din dosarul CNSAS, fond SIE, privind
colaborarea preotului Gheorghe I. Moisescu cu fosta Securitate a regimului comunist.
Legătura dintre cele două tipuri de izvoare o reprezintă aici însăşi persoana lui Moisescu,
reprezentant de seamă al teologiei româneşti, preot cu o activitate deosebită în domeniul
publicisticii bisericeşti şi redactor al revistei în intervalul 1936-1948, când periodicul
traversează o epocă fastuoasă în evoluţia sa. În construcţia istorică a evenimentelor prezentate
în studiul de caz, pe lângă răspunsul la întrebarea „Cum s-a reflectat raportul Biserică-Stat în
paginile periodicului Biserica Ortodoxă Română?”, am urmărit în subsidiar, ca procedeu de
cercetare, explicaţia, întrucât istoria ca domeniu de studiu nu urmăreşte numai o înşiruire
cronologică a faptelor, ci, mai ales, explicarea lor, determinarea cauzelor şi a legăturilor care
există între diverse aspecte ale existenţei umanităţii într-o perioadă dată. Asupra cauzelor
opresiunii cultelor religioase de către regimurile comuniste s-au pronunţat numeroşi istorici,
însă puţini sunt cei care au abordat problema colaborării cu fosta Securitate într-o manieră
explicativă, nepărtinitoare, cu distincţie între cauzele efective, directe şi condiţiile favorizante
ale desfăşurării unui fapt istoric sau a unui fenomen. Jerzy Topolski consideră că cercetarea
istorică trebuie să ţină cont de faptul că uneori există un raport disproporţionat între intenţiile
acţiunilor umane şi efectele acestora4, aşa cum, în prezentul studiu de caz, o activitate
gazetărească desfăşurată în condiţiile social-politice ale unui regim politic poate să aibă
repercusiuni asupra jurnalistului la schimbarea regimului, chiar dacă neretroactivitatea legii
este un principiu de drept universal recunoscut.
Analiza de conţinut calitativă s-a desfăşurat asupra unui eşantion de articole apărute în
revista Biserica Ortodoxă Română în intervalul 1936-1948 şi selectate în funcţie de tema
cercetării: relaţia dintre Stat şi Biserică. Periodicul cercetat are, în medie, în intervalul
monitorizat, câte şase ediţii pe an, cu câte două luni grupate, astfel încât comitetul editorial să
respecte periodicitatea lunară anunţată încă de la primul număr, din 1874. În eşantionul de
analiză au fost incluse textele semnate de preotul Gheorghe I. Moisescu, cu precădere, dar şi
alte articole, semnate de colaboratori ai revistei şi membri ai comitetului de redacţie, întrucât
sarcinile lui Moisescu în postul de redactor includeau şi aprobarea textelor trimise de
colaboratori, corectura şi inserarea lor în sumarul numărului curent. Articolele au fost
inventariate după titlu, ediţia în care apar, rubrica şi ideea de bază în particularităţile

4

Jerzy Topolski, Metodologia istoriei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 374.
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raportului dintre Stat şi Biserica Ortodoxă Română din perioada acoperită de publicaţie. Cele
mai relevante aspecte ale raportului dintre Stat şi Biserică au fost evidenţiate prin analiza
calitativă a conţinutului articolelor, pe problematici şi evenimente istorice tratate în sumarul
revistei. În acest sens, am coroborat cercetarea cu metoda analizei de discurs.
Discursul ia naştere în cadrul unei reţele sociale, istorice şi culturale care îşi pune
amprenta pe orice trăsătură particulară. Discursul se deosebeşte de text prin aceea că discursul
se situează în amonte în actul comunicaţional, fiind „structura profundă a textului căruia îi
asigură liniarizarea”, pe când textul, situat în aval, este „o succesiune de fraze supuse
principiului ordinii, iar proprietăţile caracteristice ale textului se situează la nivel semantic”5.
Aşadar, textul este produsul finit care va face obiectul analizei în lucrarea de faţă, încadrat
într-un context mai larg al condiţiilor de producere, cognitive, sociale, culturale şi istorice,
care propulsează orice discurs ca purtător de ideologie6.
John Hartley consideră că: „Pentru a înţelege un discurs, trebuie să analizăm mai atent
condiţiile sale sociale, politice şi istorice, de producere şi de consum, deoarece aceşti
determinanţi vor modela semnificaţia, modul său de producere, statutul de care se bucură,
indivizii care îl folosesc şi chiar utilizările pe care acest discurs le are”7. Potrivit lui
Maingueneau, analiza de discurs se defineşte ca „analiza articulării textului şi a contextului
social în care este produs”8.
Evidenţierea raporturilor dintre Stat şi culte, reflectat în presa religioasă, se va realiza
cu ajutorul analizei de conţinut calitative, prin inventarierea şi analiza articolelor care
ilustrează implicit sau explicit aceste raporturi.
Având în vedere faptul că există două modalităţi recunoscute de abordare a unui
fenomen, din interiorul său şi din afara lui, putem spune că prezenta cercetare va fi făcută din
ambele perspective. Experienţa de jurnalist în presa religioasă, ca redactor angajat al
Episcopiei Argeşului şi Muscelului, apoi în calitate de colaborator al săptămânalului Argeşul
ortodox, mi-a permis observarea unor caracteristici de funcţionare a unui periodic bisericesc,
atât la nivelul relaţiilor inter-redacţionale şi cu ierarhia bisericească, cât şi la nivelul editării
textelor de presă, redactate în mod expres după anumite cerinţe de context, structură şi limbaj,
ca purtătoare a ideologiei specifice cultului şi a relaţiei cultului cu realităţile social-politice
5

Daniela Rovenţa-Frumuşani, Analiza discursului: ipoteze si ipostaze, Tritonic, Bucureşti, 2005, pp. 73-74.
Teun A. van Dijk, The Interdisciplinary study of news as discourse, în Klaus Bruhn Jensen and Nicholas
W.Jankowski (editori), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, Taylor &
Francis e-Library, 2002, pp. 109-110.
7
John Hartley, Discursul ştirilor, Traducere de Monica Mitarcă, Polirom, Iaşi, 1999, p. 16.
8
M. Dominique Maingueneau, Les tendances françaises en analyse du discours, Compte rendu de la conférence
donnée
à
l'Université
d'Osaka
le
12
novembre
1998,
http://www.lang.osakau.ac.jp/~benoit/fle/conferences/maingueneau.html, data ultimei accesări: 3.10.2015, p. 2.
6
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dintr-o anumită perioadă. Natura temei, metodologia cercetării, precum şi experienţa
profesională şi formaţia academică a cercetătoarei, absolventă a unei facultăţi de jurnalism şi
ştiinţele comunicării, vor imprima tezei un caracter interdisciplinar.
Structura lucrării reflectă interdisciplinaritatea temei, a metodelor de cercetare
folosite, precum şi abordarea complexă a fenomenului religios în relaţia cu puterea politică.
Teza de doctorat cuprinde patru capitole, împărţite în subcapitole şi subpuncte. Primul
capitol este reprezentat de istoricul presei religioase româneşti, în majoritate aparţinând
cultului creştin-ortodox, majoritar în ţara noastră, începând cu anul 1839, momentul de debut
al presei bisericeşti din ţara noastră, şi până în prezent, în epoca mijloacelor de comunicare în
masă şi a noilor tehnologii informaţionale, de care se foloseşte azi orice demers jurnalistic
viabil. Studiul are ca scop prezentarea presei religioase româneşti ca fenomen de amploare în
cadrul mai larg al istoriei presei româneşti, ca tip de presă specializată, cu anumite
caracteristici ce ţin atât de condiţia presei la un moment dat într-o societate, precum şi de
trăsăturile specifice ale acestui tip de presă, condiţionată de un limbaj specializat, de
caracterul militant, de subordonarea ierarhică faţă de forurile decidente ale cultului. Astfel,
conţinutul editorial, corect interpretat în contextul epocii, al constrângerilor specifice actului
editorial al presei bisericeşti, oferă indicii asupra gradului de dezvoltare a societăţii la un
moment dat, asupra situaţiei presei româneşti, asupra gradului de coeziune în interiorul unui
cult, asupra situaţiei socio-culturale a membrilor ei, precum şi asupra relaţiei cultului cu statul
în care activează. Noutatea cercetării constă în îmbogăţirea informaţiilor conţinute în
materialul bibliografic cu observaţii proprii asupra fenomenului mediatic şi instituţional
reprezentat de presa religioasă, realizate prin accesul direct la colecţiile de periodice din
Biblioteca Academiei Române şi din fondul unor biblioteci parohiale din Arhiepiscopia
Argeşului şi Muscelului. Având ca piste de cercetare lucrările Ziaristica bisericească la
români a lui Onisifor Ghibu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Cultura teologică
românească ale lui Mircea Păcurariu, precum şi dicţionarele presei alcătuite de Nicolin şi
Georgeta Răduică, I. Hangiu, Marian Petcu şi Ilie Barangă, şi Enciclopedia Ortodoxiei
româneşti, am adăugat informaţii asupra unor aspecte amintite în treacăt de istoricii
menţionaţi sau total neexplorate, precum articole-program şi subiecte controversate apărute în
paginile periodicelor. De asemenea, capitolul conţine date referitoare la publicaţiile celorlalte
culte recunoscute de către Statul român. Nu în ultimul rând, informaţiile despre presa
momentului în cadrul cultului creştin-ortodox au fost actualizate cu ajutorul Catalogului
mediatic ortodox editat de Patriarhia Română în 2017.
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Capitolul al II-lea prezintă coordonatele relaţiei dintre Stat şi Culte în perioada
interbelică, un interval de timp marcat de intense dezbateri asupra rolului religiei în societatea
românească, în care se întâlnesc tendinţe antagonice la nivelul intelectualităţii româneşti,
precum modernismul lui Eugen Lovinescu şi ortodoxismul lui Nichifor Crainic. De asemenea,
răspândirea ideilor materialismului ştiinţific, ridicat la rangul de politică de stat de către
puterea vecină de la Răsărit, impunea precizări asupra raporturilor dintre omul laic şi omul
religios. Astfel, epoca este caracterizată de o serie de evenimente de referinţă în raportul
dintre Culte şi Stat. Cercetarea a urmărit constant să evidenţieze modul în care evenimentele
din viaţa Statului, schimbările survenite la nivel de organizare politică, reconfigurare a
graniţelor, schimbarea regimului politic, contextul internaţional mai larg cu repercusiuni
asupra situaţiei interne, au influenţat relaţia dintre Culte şi Stat, libertatea de exprimare a
cultelor, prezenţa lor în spaţiul public, la modul general, precum şi în viaţa politică a Statului,
la modul particular. Secţiunea analizează activitatea principalelor culte confruntate cu
modificarea legislaţiei în urma Unirii din 1918, schimbarea structurii confesionale a
populaţiei, precizarea statutului lor în diferite momente ale perioadei interbelice, momente
influenţate de factorul politic. O mare parte a cercetării din acest capitol este rezervată
Bisericii Ortodoxe Române, confruntată cu necesitatea unificării bisericeşti, precum şi cu
menţinerea statutului de Biserică dominantă, în condiţii specifice determinate de: alăturarea
celorlalte provincii care aduc un aport considerabil de credincioşi aparţinând altor confesiuni;
concesiile făcute de către Stat cultului catolic, subordonat unei autorităţi ierarhice externe –
Vaticanul; ascensiunea cultelor neoprotestante; tendinţele politicienilor şi ale formaţiunii de
extremă dreapta Mişcarea Legionară care se manifestau către atragerea clerului, o categorie
socială cu mare influenţă asupra maselor, în scopul creşterii capitalului electoral. Capitolul
urmăreşte evenimentele istorice de referinţă aşa cum au fost prezentate în bibliografia
generală şi de specialitate. Aportul de originalitate îl constituie studiul de documente constând
în texte de legi şi în dezbaterile Senatului României, în cadrul cărora am analizat discursurile
unor ierarhi, ale miniştrilor cultelor din diverse guvernări, precum şi ale unor lideri politici
care au luat cuvântul în şedinţele unde s-au dezbătut probleme legate de situaţia cultelor.
Capitolul al III-lea tratează o perioadă controversată în istoria României, cu
repercusiuni grave asupra cultelor religioase. Noul regim politic instaurat după actul de la 23
august 1944 cu sprijinul Uniunii Sovietice viza restructurarea societăţii în profunzimile ei
printr-o luptă de clasă acerbă şi fără compromisuri. În calea unei ideologii bazate pe
materialismul ştiinţific, unul dintre obstacole era, desigur, religia, văzută de instrument de
oprimare a claselor bogate împotriva muncitorimii. În aceste condiţii, pe de o parte, noua
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putere politică va declanşa opresiunea împotriva cultelor religioase, iar pe de altă parte,
cultele vor dezvolta mecanisme de supravieţuire, de la ostilitatea făţişă a unora dintre clerici şi
rezistenţă martirică până la acceptarea tacită a noilor condiţii şi colaborarea cu organele
Securităţii Statului. Cercetarea trece prin mai multe aspecte ale acestei probleme delicate, de
la aspecte legale, discrepanţa între discursul public al comuniştilor privind libertatea
conştiinţei şi opresiunea sistematică, prin mijloace legale, dar şi printr-un control paralel al
poliţiei politice care va dezvolta, cu concursul societăţii, o reţea de informare prin care se va
institui o adevărată paranoia. Cum au reacţionat cultele în faţa acestor schimbări, care era
poziţia lor oficială şi care erau sacrificiile, eforturile de culise pentru menţinerea statutului de
care se bucuraseră până atunci în societatea românească? În acest capitol al tezei am folosit,
pe lângă bibliografia de specialitate, şi surse inedite, dosare penale şi informative din arhiva
CNSAS. Deşi, aşa cum au relevat cercetările recente, toate cultele au avut de suferit în
perioada comunistă, în funcţie de gradul de periculozitate pentru regimul comunist, dat de
influenţa asupra maselor, în termeni statistici, respectiv de dependenţa ierarhică faţă de o
putere străină cum era Vaticanul, Biserica Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică şi Biserica
Romano-Catolică au avut cel mai mult de suferit, fie şi numai comparativ cu perioada
precedentă, când statutul lor de culte naţionale era prevăzut în Constituţie, ca în cazul
primelor două Biserici menţionate. Dosarele analizate vizează activitatea unor clerici ai
Bisericii Ortodoxe: Mina Dobzeu şi Dumitru Bejan, ai Bisericii Greco-Catolice: Iuliu Hîrţea
şi ai Bisericii Romano-Catolice: Mihai Godo. Asemănările şi deosebirile dintre cele patru
cazuri vor fi sintetizate către finalul capitolului. Un alt aspect tratat în capitolul al III-lea se
referă la mecanismele cenzurii şi reacţia presei religioase româneşti la transformările
discursului public. Prin metoda analizei de discurs, am evidenţiat modul în care elemente ale
ideologiei comuniste din discursul oficial au pătruns în primii ani ai regimului, în conţinutul
editorial a patru publicaţii reprezentative: Păstorul Ortodox, Glasul Bisericii, Foaia bunului
creştin şi Revista cultului mozaic din R.P.R.
Capitolul al IV-lea reprezintă studiul de caz asupra revistei Sfântului Sinod, Biserica
Ortodoxă Română şi a modului în care raportul dintre Stat şi Biserică se reflectă în paginile
acesteia. Capitolul debutează cu o micromonografie a periodicului oficial al Bisericii,
prezentând cronologic evoluţia sa, de la prima ediţie din 1874, componenţa comitetelor
editoriale, eforturile acestora de a supravieţui ca întreprindere de presă condiţionată
instituţional şi lipsită de mijloace de finanţare alternativă, demersurile pentru ridicarea
nivelului teologic al revistei şi menţinerea acesteia la rangul de carte de vizită a Sfântului
Sinod al unei Biserici naţionale autocefale şi evoluţia conţinutului editorial de-a lungul
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existenţei publicaţiei până în prezent. O parte substanţială a studiului evidenţiază evoluţia
raporturilor dintre Stat şi Biserica Ortodoxă Română în perioada 1936-1948, timp în care
preotul profesor Gheorghe I. Moisescu ocupă constant postul de redactor. Este un interval de
referinţă în istoria revistei, o etapă deosebit de importantă pentru nivelul teologic al acesteia,
dar şi o perioadă relevantă pentru analiza raporturilor Bisericii cu Statul român. De-a lungul
deceniului 1936-1946, România trece prin transformări succesive de regim politic care, aşa
cum va arăta studiul de faţă, pornind de la ipotezele de cercetare enunţate, se vor reflecta şi în
conţinutul editorial al publicaţiei Sfântului Sinod. Un ultim subcapitol este rezervat unui
subiect controversat, prin care se va evidenţia intervenţia brutală a Statului comunist în viaţa
cultelor religioase şi metodele de constrângere ale autorităţilor faţă de intelectualitate, în
general, şi faţă de preoţi, în special. Cazul prezentat şi colaborarea lui Gheorghe I. Moisescu
cu Securitatea, împotriva clericilor propriului cult, nu are caracter de generalizare, ci
reprezintă un exemplu ilustrativ pentru politica de recrutare şi şantaj a fostei poliţii politice a
Statului, precum şi pentru situaţia indivizilor care s-au aflat în această situaţie şi au decis să
participe activ la denunţarea celor consideraţi inamici ai ordinii sociale instaurate de regimul
comunist.
Articolele în care se reflectă relaţia dintre Stat şi Biserica Ortodoxă sunt publicate
constant la rubricile de actualitate, dar şi în editoriale, pastorale ale patriarhilor şi în ediţiile
speciale ale revistei – numere aniversare, comemorative sau omagiale. Principalele teme care
pot fi urmărite de-a lungul perioadei studiate, în care au loc schimbări de regim politic, precum
şi schimbări, mai mult sau mai puţin pregnante, în politica Statului faţă de Culte, pot fi
enunţate astfel: statutul Bisericii Ortodoxe Române în Stat; implicarea clericilor în viaţa
politică; poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de evenimentele istorice din viaţa Statului şi
schimbările de regim politic; implicarea în viaţa socială a cetăţii; probleme privind organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române; învăţământul religios; raportul cu celelalte culte şi
asociaţii religioase; raportul dintre Biserică şi Stat în alte state, precum şi raporturile Bisericii
Ortodoxe Române cu alte Biserici ortodoxe.
Potrivit ipotezei de cercetare, am urmărit tema raportului dintre Stat şi Biserică în
periodicul BOR prin abordarea cronologică a acestor teme, aşa cum apar ele în sumarul
ediţiilor analizate, fiecare articol fiind adaptat unui context social-politic diferit, cu manifestări
diferite în relaţiile dintre puterea laică şi puterea religioasă.
Abordarea temei, ipotezele de lucru şi metodologia cercetării au generat un aparat
critic divers, alcătuit atât din izvoare, cât şi din surse bibliografice. Din categoria izvoarelor,
am considerat utilă contextualizarea temei de cercetare prin studiul unor documente edite,
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constând în texte de lege, dezbateri ale Parlamentului României în perioada interbelică,
precum şi prin studiul unor importante documente inedite, puse recent la dispoziţia
cetăţenilor, prin Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dosare penale,
dosare informative şi dosare de cadre ale unor clerici aparţinând cultelor creştin-ortodox,
greco-catolic şi romano-catolic. Cea mai importantă parte a tezei se bazează pe cercetarea
presei ca izvor istoric. Am consultat colecţii de periodice atât ale Bisericii Ortodoxe, cât şi ale
Bisericii Catolice şi ale Cultului mozaic. Studiul de caz a presupus cercetarea amplă şi
amănunţită, prin metoda monografică şi metoda analizei de conţinut, a volumelor din colecţia
periodicului Biserica Ortodoxă Română, revistă oficială a Sfântului Sinod al BOR, cu
precădere în perioada 1936-1948, intervalul în care preotul Gh. I. Moisescu a fost redactorul
publicaţiei. Lucrări generale de istoria presei şi istoria presei religioase, semnate de autori
români şi străini, au constituit cadrul iniţial al cercetării presei religioase româneşti. Pe lângă
acestea, numeroase lucrări, studii şi articole despre relaţia dintre Stat şi diverse culte, au oferit
informaţii valoroase asupra desfăşurării evenimentelor din zbuciumatul secol al XX-lea, pe
toate planurile, inclusiv al vieţii religioase. Vizita de studiu efectuată la Helsinki, în anul
universitar 2015-2016, al doilea an al studiilor doctorale pentru candidată, a permis accesul la
lucrări de specialitate din străinătate, lucrări care tratează perioada comunistă în statele din
Estul Europei din perspectiva situaţiei cultelor religioase. Pe lângă abordarea globală a
problematicii, lucrările amintite, apărute încă din anii ’70, conţin pagini speciale referitoare la
Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului comunist.
Lucrarea nu-şi propune să epuizeze subiectul, oricând problema raportului dintre
Biserică şi Stat putând fi reluată în alte demersuri de cercetare, din alte perspective, cu alte
metode de cercetare, chiar în analize de presă asupra altor publicaţii ale Bisericii Ortodoxe
Române sau asupra presei religioase a altor culte, mai ales că fenomenul mediatic religios
continuă să se dezvolte, să se modifice în condiţiile realităţilor socio-culturale actuale şi
viitoare. În ultimul deceniu, cultele, în general, şi Biserica Ortodoxă Română, în special, au
constituit adesea subiecte ale unor campanii de presă defăimătoare, au fost sistematic atacate,
iar studiul istoriei recente a adus la iveală aspecte controversate. În această situaţie, cultele nu
pot rămâne la nivelul amvonului şi la comunicarea directă, cu audienţe limitate, ci sunt
chemate, ca orice factor social important, să se implice activ în viaţa cetăţii, prin cucerirea
oricărei redute de comunicare şi influenţă în spaţiu public şi prin reactualizarea permanentă a
discursului. În acest sens, cercetarea istoriei raporturilor dintre Stat şi Culte este un subiect de
actualitate şi relevanţă socială.
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ABSTRACT
The freedom of expression gained by the Romanian people after December 1989
opened to the historical research many gates materialized in new themes previously
unapproached, among which the relationship between the state and the cults in Romania in the
contemporary era. Access to so far classified documents has facilitated research and discovery
of new issues and new approaches. In the last two decades many works have been published
that deal with the activity of the cults, especially during the communist period. The novelty of
this research is the use of the press as a source of historical research.
The purpose of the research is to highlight the evolution of the relationship between
the State and the cults during the period 1918-1989, during three stages in the history of
Romania, in which the relations changed on different coordinates, depending on the events
that marked the existence of the Romanian people in the XXth century. The novelty of the
theme approach is the use of the Romanian religious press as a source of historical research
and the revelation of the way in which the relationship between the State and the cults was
reflected in the religious press of the time. The press is the field that can not be built or
understood without a permanent reference to the evolution of society as a whole, the
newspaper being, among all the cultural products of a civilization, the one that has the closest
connection to the political state, the economic situation, the social organization, in a given
country and at a given time, aspects that constitute the reality reflected as a mirror in the
media discourse. The study starts from the premises of the importance of the press in general
in a society as a means of informing, educating and spending leisure time, as well as a source
for historical research whose value can not be disputed.
Although with a smaller tradition compared to the Western European press and the
journalistic activity in Russia, the press in Romania has its undeniable value and tradition, and
it’s related to the evolution of the Romanian society and the historical events. The emergence
and evolution of the religious press, as a specialized press, is closely related to the evolution
of the secular press and to the historical events in our country.
The emergence of the religious press in our country as a specialized field is closely
related to the existence of the first general periodicals, Curierul românesc, Albina
românească, Gazeta de Transilvania. 10 years after the establishment of the first Romanian
modern periodicals, the first Church periodical is edited, as the fruit of the development of the
theological education (January 7, 1839, under the title Vestitorul bisericesc, gazetă religioasă
şi morală, Buzău).
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Just as the first journalists were aware of the mission of the generalist, "political"
press, in the acception of that time, as a means of educating the people, of improving the
Romanian language, of educating an informed and involved in the political decision citizen,
the religious gazes emphasized the mission of raising the level of priesthood culture,
enhancing the religious feeling of the Romanian people and its manifestation in the everyday
life of the faithful.
The research assumptions:
1. If there are changes in the political and social context between 1918 and 1989, they
will also affect the relationship between the State and religious cults.
2. Changes in the relationship between the State and the cults will be reflected in the
religious press of time.
According to these assumptions, the purpose of the research is to highlight the
evolution of the relationship between the State and the religious cults during the period
mentioned and how the changes occurring within these relations are reflected in the religious
press, as well as in the existence of the persons involved in publishing the periodicals. In this
regard, I have chosen for the case study the editorial work of the priest professor Gheorghe I.
Moisescu, analyzing both the visible part of his work as editor in the Holy Synod magazine,
Biserica Ortodoxă Română, between 1936-1948, and its implications at the political level,
with the establishment of the communist regime in which a significant part of the Romanian
intelligentsia is forced to go through a process of restructuring the society in front of which it
will resist with great sacrifices or capitulate.
From a chronological point of view, the thesis covers a dense period in historical
events, framed in the troubled 20th century: starting with the Great Union of 1918, a year that
reconfigures the borders, population structure and socio-political conditions in Romania; the
death of King Ferdinand, who had earned the surname of the "Land Reinventor" in 1927,
followed by a tense period in the history of the Royal House, continued at the throne by Mihai
I, who will rule through the Royal Regency (Prince Nicolae, Carol's brother, the Patriarch
Miron Cristea and Gheorghe Buzdugan, the President of the Court of Cassation) between
1927 and 1930, the return of Carol Caraiman to the country and his proclamation as king by
the Parliament on June 9, 1930, named Carol II, the regime of monarchy authority set up on
February 10, 1938, abruptly abolished by Ion Antonescu's military dictatorship and the
transformation of Romania into a national-legionary state, in September 1940, the removal of
the Legionnaires from the government in January 1941, the act of August 23, 1944, necessary
in the context of the world's conflagration in which our country was engaged but which would
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then place Romania in the sphere of influence of the Soviet Union for the next half of century,
irreversibly altering its historical destiny. It was a true conglomerate of events and changes
with profound implications in all areas of the existence of the Romanian people, including in
its spiritual-religious dimension. Different realities will generate different needs of society, of
the political class, of government in relation to the spiritual part of existence and religious
cults. Differences between political regimes will determine different positions of
denominations at a general level as well as at a particular level, knowing that democratic
regimes have as principles egalitarian ideas, while authoritarian or dictatorial ones prefer
certain religions or, on the contrary, develop their own religion as a derivative of political
ideology.
The relations of the Romanian State with the different denominations throughout the
studied period are embodied in the legislation, starting with the fundamental law, the
Romanian Constitutions of 1923, 1938 and 1949, which mark different stages in the existence
of the Romanian people, in general laws and special laws, organizational laws of the main
denominations, debates of the laws of the State and of the Churches, decisions of the various
state authorities, law enforcement, acts of justice, and, last but not least, the press, the mirror
of the society in which it operates. Regardless of the freedom of speech it enjoys, the press is
always a reporter of the society to which it belongs, an agenda of the main events, a device
that accurately records the pulse of society, the main trends, ideas, fashions, from this point
being considered an important source of historical research.
Methodology. In the scientific approach, we used the following research methods: the
bibliographic study, the monographic method, the document analysis, the qualitative content
analysis, and the speech analysis. The general and specialized bibliography, consisting of
works of the Church history, the history of the press, the evolution of the relationship between
the State and the cults in various historical periods, constituted starting points in the research
of the original and edited sources that clarify the issues of the controversial relationship
between the State and the Church in the period 1918-1989. As a typology, the work is a
qualitative research whose purpose is to answer the question “How?” through analyzing the
depths of media coverage of religious publications and how they reflect a historical reality.
Elements of the monographic method are used in the chronological presentation of
publications in the history of the Romanian religious press. The works of the historians
Nicolae Iorga, Onisifor Ghibu and Mircea Păcurariu, as well as the few dictionaries of the
Romanian press, were sources of inspiration and starting points for a brief history of the
Romanian religious press. The publications were presented chronologically, but also
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according to the realities of the periods in which they appear, with descriptions and
explanations of the type of publication, periodicity, geographical coverage, editorial policy.
Besides the little but valuable bibliographic material existing in the description of the
religious journalistic phenomenon, the history of the religious press has been enriched in the
present work by consulting the collections of publications in the Library of the Romanian
Academy. Thus, many of the listed publications are also analyzed according to the editorial
committee's intentions, expressed in the program-articles of the first editions and followed
during the periodicals appearance. The study also analyzes the publications according to two
coordinates: freedom of expression – a condition for the functioning and desideratum of the
press of all times and institutional conditioning or subordination, a status inherent to the
condition of the religious press as a specialized press that emanates from a particular cult
whose interests reflect them.
The basic principle of the monographic method, set out during the interwar period
within the Sociology School of Dimitrie Gusti, is to choose a well-defined social domain
(monos - one) and to collect as much information about it by direct observation of the details,
phenomena and relationships within it9. Observing the evolution of the periodical Biserica
Ortodoxă Română, starting with the first edition, along its almost uninterrupted course for
nearly a century and a half, was accomplished by consulting the collection of volumes of the
periodical and the reading of the articles in a critical manner, in order to highlight the
conditions for producing the media text, the backdrop of the organization and functioning of
the editorial board, the status of the publication as spokesman of the religious organization
whose name it bears, and the changes in the editorial process during its existence in the
specialized market of Church periodicals. As the parents of the monographic method
emphasize, this method can refer to any social unit10, and therefore also a media product, and
its scope of scientific coverage is not limited to the description of the phenomena and the
statement of the facts, but “it rises to the most daring operations from the discovery of the
conditions of the social phenomenon to the explanation of the mechanism of functioning and
the intuitive understanding of its objective deep meaning”11.
The work benefits from the scientific contribution of some valuable un-edited and
edited sources, insufficiently studied, from the texts of the law, to the debates of the Interwar
9

D. Gusti, T. Herseni, H.H. Stahl, Monografia – teorie și metodă, Ed. Paideia, București, 1999, p. 44; vezi şi
Henri H. Stahl, Monografia unui sat. Cum se alcătuieşte, spre folosul Căminului cultural, ediţia a II-a, Fundaţia
Culturală Regală „Principele Carol”, Serviciul Social, Bucureşti, Strada Latină 8, 1939, pp. 17-21.
10
Ibidem, p. 100.
11
Ibidem, p. 54.
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Parliament – the real pulse of the political life of the moment and an example for the type of
speech practiced by the Romanian interwar politicians –, files from the National Council
Archive for the Study of Securitate Archives, now available to researchers, as well as the
content of religious publications of the periods studied. The analysis of these documents
complements the historical knowledge, tempering the verdicts given by some specialized
works and revealing a complex reality, far from being considered as well known and in depth.
The case study uses as a research method the qualitative content analysis, the
discourse analysis on a sample of articles published by the magazine Biserica Ortodoxă
Română between 1936 and 1948 and the analysis of the documents from the CNSAS file, the
SIE Fund, regarding the collaboration of the priest Gheorghe I. Moisescu with the former
Securitate of the communist regime. The connection between the two types of sources is the
very person of Moisescu, a representative of Romanian theology, a priest with a special
activity in the field of Church journalism and editor of the periodical from 1936 to 1948,
when the publication crosses a festive period in its evolution. In the historical construction of
the events presented in the case study, besides the answer to the question “How did the
Church-State relationship reflected in the pages of the periodical Biserica Ortodoxă
Română?”, I followed in the alternative, as a research process, the explanation, because the
study of history does not seek only a chronological ordering of the facts but, above all, their
explanation, the determination of the causes and the connections that exist between different
aspects of the existence of humanity in a given period. Several historians have spoken of the
causes of the oppression of religious cults by the Communist regimes, but few have
approached the issue of working with the former Securitate in an explanatory, unbiased
manner, distinguishing between actual, direct causes and favourable circumstances of
carrying out a history fact or phenomenon. Jerzy Topolski believes that historical research
should take into account the fact that sometimes there is a disproportionate relationship
between the intentions of human actions and their effects12, as in the present case study, a
journalistic activity carried out under the social-political conditions of a political regime can
have repercussions on the journalist in changing the regime, even if the non-retroactivity of
the law is a universally recognized principle of law.
The qualitative content analysis was carried out on a sample of articles published in
the Biserica Ortodoxă Română magazine between 1936 and 1948 and selected according to
the theme of research: the relationship between the State and the Church. The surveyed
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Jerzy Topolski, Metodologia istoriei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 374.
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periodic has, on average, in the monitored interval, six editions per year with two months
aggregated so that the editorial committee respects the monthly periodicity announced from
the first issue since 1874. In the sample of analysis were included the signed texts by priest
Gheorghe I. Moisescu, but also other articles, signed by journalists and members of the
editorial board, since Moisescu's assignments in the editor's post included also the approval of
the texts sent by the collaborators, their correction and insertion in the summary of the current
number. The articles were inventoried by title, the edition in which they appear, the heading
and the basic idea in the particularities of the relationship between the State and the Romanian
Orthodox Church during the period covered by the publication. The most relevant aspects of
the relationship between the State and the Church were highlighted by the qualitative analysis
of the content of the articles, historical issues and events dealt with in the review. In this
sense, we combined the research with the speech analysis method.
The discourse arises within a social, historical and cultural network that puts its mark
on any particular feature. The discourse differs from the text as the discourse lies upstream in
the communicative act, being the “profound structure of the text to which it ensures
linearization” while the downstream text is “a sequence of phrases subject to the principle of
order, and the characteristic properties of the text is at a semantic level”13. So the text is the
finished product that will be the subject of the analysis in this paper, framed in a wider
context of production, cognitive, social, cultural and historical conditions, which propels any
discourse as an ideological bearer14.
John Hartley believes that “In order to understand a discourse, we need to look more
closely at its social, political and historical conditions of production and consumption,
because these determinants will shape the significance, the mode of production, the status
they enjoy, the individuals who use it and even the uses that this discourse has”15. According
to Maingueneau, speech analysis is defined as “an analysis of the articulation of the text and
of the social context in which it is produced”16.
The emphasis on the relationship between the State and the cults, reflected in the
religious press, will be achieved through qualitative content analysis by inventorying and
analyzing articles that implicitly or explicitly illustrate these relations.
13

Daniela Rovenţa-Frumuşani, Analiza discursului: ipoteze si ipostaze, Tritonic, Bucureşti, 2005, pp. 73-74.
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Given that there are two recognized ways to approach a phenomenon, inside and
outside it, we can say that this research will be done from both perspectives. The experience
of a journalist in the religious press, as editor of the Argeş and Muscel Episcopate, then as a
collaborator of the weekly Argeşul ortodox, allowed me to observe certain characteristics of
the functioning of the Church periodical, both at the level of inter-editorial relations and with
the Church hierarchy, and as well as publishing texts, expressly drafted according to certain
context, structure and language requirements, as the carrier of the cult-specific ideology and
cult relationship with the social-political realities of a given period. The nature of the theme,
the methodology of research, as well as the professional experience and academic formation
of the researcher, graduate of a faculty of journalism and communication sciences, will give
the thesis an interdisciplinary character.
The structure of the paper reflects the interdisciplinary nature of the theme, the
methods of research used, as well as the complex approach of the religious phenomenon in
relation to the political power. The PhD thesis consists of four chapters, divided into
subchapters and sub-sections. The first chapter is represented by the history of the Romanian
religious press, mostly belonging to the Christian-Orthodox cult, the religion of the majority
of the people in our country, starting with 1839, the debut moment of the Church press, and to
date, in the era of mass media and new information technologies, which are nowadays a
viable journalistic approach. The study aims at presenting the Romanian religious press as a
considerable phenomenon in the wider context of the history of the Romanian press, as a type
of specialized press, with certain characteristics related both to the condition of the press at a
given moment in a society, as well as to the specific features of this type of press, conditioned
by specialized language, by the militant character, by the hierarchical subordination to the
deciding structures of the cult. Thus, the editorial content, correctly interpreted in the context
of the epoch, of the constraints specific to the editorial act of the ecclesiastical press, gives
indications on the degree of development of the society at a given moment, on the situation of
the Romanian press, on the degree of cohesion within a cult, on the socio-cultural situation of
her members, as well as the relationship of the cult with the state in which the press is active.
The novelty of the research consists in enriching the information contained in the
bibliographic material with personal observations on the media and institutional phenomenon
represented by the religious press, made by direct access to the collections of periodicals of
the Romanian Academy Library and by the parish libraries of the Archbishopric of Argeş and
Muscel. Having as starting points the research papers Ziaristica bisericească la români of
Onisifor Ghibu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române and Cultura teologică românească of
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Mircea Păcurariu, as well as the press dictionaries of Nicolin and Georgeta Răduică, I.
Hangiu, Marian Petcu and Ilie Barangă, and Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, we have
added information on some aspects only mentioned by the authors above or totally
unexplored, such as the program-articles and some controversial topics appearing in the pages
of the periodicals. Also, the chapter contains data on the publications of other denominations
recognized by the Romanian State. Last but not least, the information about the moment's
press in the Orthodox Christian cult was updated with the help of the Catalogului mediatic
ortodox edited by the Romanian Patriarchate in 2017.
Chapter II presents the coordinates of the relationship between the State and the Cults
in the interwar period, a period of time marked by intense debates on the role of religion in
Romanian society, where antagonistic tendencies are encountered in the Romanian
intelligentsia, such as Eugen Lovinescu's modernism and the Orthodoxism of Nichifor
Crainic. Also, the spread of the ideas of scientific materialism rose to the rank of state policy
by the neighbouring Eastern Power, required clarification of the relations between secular
man and religious man. Thus, the period is characterized by a series of reference events in the
relationship between Cults and State. The research has constantly sought to highlight how the
events in the state's life, the changes in the political organization, the reconfiguration of the
borders, the change of the political regime, the wider international context with repercussions
on the internal situation influenced the relationship between the Cults and the State, the
freedom expression of the denominations, their presence in the public space, in general, as
well as in the political life of the State, in particular. The section analyzes the activity of the
main denominations confronted with the modification of the legislation after the Union of
1918, the change of the confessional structure of the population, the specification of their
status at different moments of the interwar period, moments influenced by the political factor.
Much of the research in this chapter is reserved for the Romanian Orthodox Church,
confronted with the necessity of ecclesial unification, as well as with the preservation of her
status as the dominant Church, under specific conditions determined by: joining the other
provinces that brought a considerable contribution of believers belonging to other
confessions; concessions made by the State to the Catholic cult, subordinated to an external
hierarchical authority – the Vatican; the rise of neo-protestant cults; the tendencies of the
politicians and the extremist right-wing Legionary Movement that were manifesting
themselves in attracting the clergy, a social category with great influence over the masses, in
order to increase the electoral capital. The chapter follows the historical reference events as
presented in the general and specialized bibliography. The source of originality is the study of
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documents consisting of law texts and the debates of the Romanian Senate, in which we
analyzed the speeches of some hierarchs, ministers of cults from various governments, as well
as some political leaders who took the floor in the sessions, have discussed issues related to
the situation of cults.
Chapter III deals with a controversial period in Romania's history, with serious
repercussions on religious denominations. The new political regime established after the act
of 23 August 1944 with the support of the Soviet Union aimed to restructure society in its
depths through a fierce and uncompromising class struggle. In the path of an ideology based
on scientific materialism, one of the obstacles was, of course, religion, seen as the instrument
of oppression of the rich classes against the workers. Under these circumstances, on the one
hand, the new political power will trigger opposition to religious denominations and, on the
other hand, cults will develop survival mechanisms, from the open hostility of some of the
clergy to martyrdom until the tacit acceptance of the new conditions and collaboration with
State Securitate’s bodies. The research goes through several aspects of this delicate issue,
from legal issues, the discrepancy between the communist public discourse on freedom of
conscience and systematic oppression, through legal means, but also through a parallel control
of the political police that will develop, with the help of the society, an information network
that will create a real paranoia. How did the cults react to these changes, what was their
official position and what were the sacrifices, backstage efforts to maintain the status they had
enjoyed so far in Romanian society? In this chapter of the thesis I used, besides the
specialized bibliography, also original sources, criminal and informative files from the
CNSAS archive. Although, as recent research has shown, all denominations suffered during
the communist period, depending on the degree of danger to the communist regime, given by
the influence on the masses, in statistical terms, and by the hierarchical dependence on a
foreign power as it was The Vatican, the Orthodox Church, the Greek Catholic Church, and
the Roman Catholic Church suffered the most, even compared to the previous period, when
their status as national cults was laid down in the Constitution, as in the case of the first two
mentioned Churches. The analyzed files refer to the activity of some Orthodox Church
clerics: Mina Dobzeu and Dumitru Bejan, the Greek Catholic Church: Iuliu Hîrţea and the
Roman Catholic Church: Mihai Godo. Similarities and differences between the four cases will
be synthesized at the end of the chapter. Another aspect discussed in Chapter III deals with
the mechanisms of censorship and the reaction of the Romanian religious press to the
transformations of the public discourse. Through the discourse analysis method, we
highlighted how elements of communist ideology in the official discourse entered in the early
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years of the regime, in the editorial content of four representative publications: Păstorul
Ortodox, Glasul Bisericii, Foaia bunului creştin and Revista cultului mozaic din R.P.R.
Chapter IV is the case study on the Holy Synod’s magazine, the Biserica Ortodoxă
Română, and the way in which the relationship between the State and the Church is reflected
in its pages. The chapter starts with a micromonography of the official periodical of the
Church, chronologically showing its evolution since the first edition of 1874, the composition
of the editorial committees, their efforts to survive as an institutional conditioned press and
lacking alternative financing means, the steps to raise the theological level of the magazine
and its maintenance at the rank of visiting card of the Holy Synod of an autocephalous
national Church and the evolution of the editorial content throughout the existence of the
publication to date. A substantial part of the study highlights the evolution of the relationship
between the State and the Romanian Orthodox Church in the period 1936-1948, during which
the priest professor Gheorghe I. Moisescu is constantly occupying the post of editor. It is a
reference period in the history of the magazine, a particularly important stage for its
theological level, but also a relevant period for analyzing the relations of the Church with the
Romanian State. Throughout the decade 1936-1946, Romania goes through successive
transformations of a political regime which, that, as the present study will show from the
assumptions made in the research, will also be reflected in the editorial content of the Holy
Synod's publication. A last subchapter is reserved for a controversial topic, which will
highlight the brutal intervention of the Communist State in the life of religious cults and the
methods of coercion of authorities towards intellectuals in general and especially priests. The
case presented and the collaboration between Gheorghe I. Moisescu and the Securitate against
the clergy of his own cult is not a generalization, but is an illustrative example of the
recruitment and blackmail policy of the former state political police and the situation of the
individuals in this situation and decided to actively participate in the denunciation of those
considered enemies of the social order established by the communist regime.
The articles reflecting the relationship between the State and the Orthodox Church are
constantly published in the current columns, but also in the editorial, patriarchal pastoral and
special editions of the magazine – anniversary, commemorative or reverential numbers. The
main themes that can be traced during the period under study, in which changes in the
political regime take place, as well as more or less prolonged changes in the State's policy
towards the Cults, can be stated as follows: the status of the Romanian Orthodox Church in
the State; the involvement of he clergy in political life; the position of the Romanian
Orthodox Church towards the historical events in the state life and changes in the political
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regime; the involvement in the social life of the city; problems regarding the organization and
functioning of the Romanian Orthodox Church; the religious education; the relationship with
other religious cults and associations; the relationship between the Church and the State in
other states, as well as the relations of the Romanian Orthodox Church with other Orthodox
Churches.
According to the research hypothesis, I followed the theme of the relationship between
the State and the Church in the BOR periodical by chronologically approaching these themes,
as they appear in the summary of the analyzed editions, each article being adapted to a
different socio-political context, with different manifestations in the relations between the
secular power and the religious power.
The approach of the theme, the working hypotheses and the research methodology
generated a diverse critical apparatus, made up of sources as well as from bibliographic
sources. From the category of sources, I considered it useful to contextualize the research
theme by studying edited documents, consisting of texts of law, debates of the Romanian
Parliament during the interwar period, as well as by studying important new documents
recently made available to citizens through the National Council for Studies of the Securitate
Archives, criminal files, informative files and files of cadres of clergymen belonging to
Christian-Orthodox, Greco-Catholic and Roman Catholic faiths. The most important part of
the thesis is based on the research of the press as a historical source. I consulted collections of
periodicals of both the Orthodox Church and the Catholic Church and the Mosaic Cult. The
case study implied extensive and detailed research, through the monographic method and the
method of content analysis, of volumes from the periodical collection of Biserica Ortodoxă
Română, official magazine of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, especially
during the period 1936-1948, the interval in which the priest Gh. I. Moisescu was the editor of
the publication. General works of the history of the press and the history of the religious
press, signed by Romanian and foreign authors, formed the initial framework for the research
of the Romanian religious press. In addition, many papers, studies, and articles on the
relationship between the State and various cults provided valuable insight into the events of
the twentieth-century turmoil on all levels, including religious life. The study visit to Helsinki,
in the academic year 2015-2016, the second year of doctoral studies for the candidate,
allowed access to specialized papers from abroad, works dealing with the communist period
in the states of Eastern Europe from the perspective of religious cults. Besides the global
approach to the issues, the mentioned works, which appeared in the 70’s, contain special
pages about the Romanian Orthodox Church during the communist regime.
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The paper’s objective is not to exhaust the subject; whenever the problem of the
relationship between the Church and the State can be resumed in other research approaches,
from other perspectives, with other methods of research, even in press analyzes of other
publications of the Romanian Orthodox Church or the press religious beliefs of other cultures,
especially as the religious media phenomenon continues to develop, to change under current
and future socio-cultural realities. In the last decade, the denominations in general and the
Romanian Orthodox Church in particular have often been the subject of defamatory press
campaigns, have been systematically attacked, and the study of recent history has revealed
controversial issues. In this situation, cults can not remain at the pulpit and direct
communication, with limited audiences, but are called, as any important social factor, to be
actively involved in the life of the city by conquering any reduction in communication and
influence in public space, and by constantly updating the discourse. In this sense, research
into the history of relations between the State and the Cults is a subject of social interest and
relevance.
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