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Comunismul a fost construit ca doctrină 
social-politică atee, complet intolerantă faţă 
de tradiţia spirituală, în special creştină. 
„Biblia” marxist-leninismului a avut tocmai 
acest rol, de întărire a ideilor, sentimentelor 
şi convingerilor atee şi umanist-ştiinţifice, 

care să distrugă integral credinţa religiosă, legată de orice formă de transcendenţă. În 
acest scop întreaga propagandă comunistă a fost organizată sitematic, acordându-i-se 
un rol decisiv în crearea conştiinţei socialiste. Mentorii comunismului şi suţinătorii lor 
au considerat Cerul doar ca văzduh al păsărilor, o boltă de stele, cele mai importante 
pentru societatea comunistă trebuind să fie internaţionalismul proletar şi bunăstarea 
pământească. Atiudinea anticreştină a marxism-leninismului a vizat pretinsa scoatere a 
omenirii de sub „robia” credinţei în Dumnezeu, credinţă tradiţională considerată cauza 
nefericirilor istorice şi piedică a progresului civilizaţiei moderne Cel mai mai intransigent 
duşman al creştinismului a fost stalinismul, strategia ateizării forţate şi grabnice a lumii. 
De aceea, Bisericile creştine, mai ales Biserica Romei, a luat atitudini intransigente faţă 
de răspândirea „ciumei roşii”. Contaminarea cu ideologie atee a lumii a fost considerată, 
din perpsectivă ecleziastică, un pericol apocaliptic.1

Pentru Bisericile creştine propaganda comunistă, susţinută prin presă, broşuri, afişe, 
mesaje radiofonice etc. a devenit o ţintă a criticii intransigente, pentru că, pe fondul crizelor 
economice şi a neîncrederii în strategiile politice de orice fel, comunismul ateu putea 
deveni o sursă puternică de fascinaţie. Promisiunile de bunăstare şi fericire colective, 
lansate de ideologia comunistă, puteau specula aşteptarea şi speranţa comunităţilor, 
disperate de consecinţele dramatice ale crizelor şi războaielor. Construit pe o aşa-zisă, 
armătură „ştiinţifică”, dar şi şi pe o „mistică” revoluţionară şi pe mesianism politic, 
ateismul ideologic comunist ţintea să cucerească întreaga conştiinţă a clasei muncitoare, 

1 Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Gius, Laterza & Figli, 2001, 
pp. 58-59, 141, 144.
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dar şi pe cea a intelectualilor şi a tinerilor de pretutindeni, aceştia din urmă fiind cei mai 
tentaţi de mistica schimbării revoluţionare.2

În spaţiul românesc o serie de intelectuali şi slujitorii ai Bisericilor creştine, Ortodoxă şi 
Greco-Catolică, au avut atitudini ostile faţă de comunismului ideologic, pericolul resimţit 
venind de la ateizarea militantă, universalismul ideologic al marxism-leninismului şi 
de la strategiile agresive ale stalinismului. Liderii partidelor politice româneşti, Maniu 
şi Brătianu, şi-au declarat deschis ostilitatea faţă de comunism şi dictatura proletară, 
dorind orientarea consecventă a României Mari spre democraţia de tip occidental. În 
anul 1936 I.P.S.S. Patriarhul Miron Cristea a luat, la rândul său, o poziţie fermă, folosind 
în ziarul „Universul” cuvinte grele despre pericolul comunismului. Patriarhul considera 
comunismul „Calul Troian”, care punea în pericol cultura şi civilizaţia românească. 
I.P.S.S preciza cu dramatism cât de greu se putea apăra lumea de comunism, care nu se 
impunea prin confruntare deschisă, ci printr-o „luptă de şobolan”.3 

Vocea anticomunistă a Bisericilor creştine s-a accentuat tot mai mult în anii care au 
urmat primului război mondial, datorită abuzurilor şi furiei anticreştite şi antiecleziastice, 
care se manifesta în Uniunea Sovietică. Venirea lui I.V. Stalin a înrăutăţit şi mai mult 
situaţia. Biserica Catolică, prin vocea Papei Pius XI, a dat alarma anticomunistă în 
repetate rânduri, chemând la ripostă, nu numai religioasă, ci şi intelectuală, culturală 
şi politică împotriva comunismului ateu. Enciclica „Divini Redemptoris” din anul 1937 
despre comunismul ateu a fost lansată într-un moment considerat apocaliptic de către 
Biserica Romei. Monstrul ateismului, care cucerea poporul sovietic printr-o propagandă 
sistematică şi obligatorie, impunea o luptă urgentă şi deschisă a lumii civilizate. Ateismul 
însemna pentru Papă „puterea întunericului”, care nu urmărea altceva decât să smulgă 
din minţile oamenilor pe Dumnezeu-Tatăl. Intenţia atee a stalinismului lovea fără 
milă în fundamentele creştine şi identitare ale tuturor naţiunilor europene, de aceea 
riposta papală trebuia să fie puternică. Şansa creştinilor nu era alta decât solidarizarea 
imediată contra comunismului învrăjbitor. De altfel, şi în precedenta Enciclică papală, 
intitulată „Caritate Cristi” (3 mai 1932) s-a insistat pe colaborarea cordială între creştini, 
pentru apărarea omenirii de marele pericol al ateismului comunist, doritor să fondeze 
o civilizaţie fără Dumnezeu, bazată pe teroare. Biserica Catolică avertiza cu îngrĳorare 
că, nu numai Bisericile trebuiau să se opună comunismului, ci şi statele civilizate. Statele 
democratice trebuiau să colaboreze cu propriile lor mĳloace, la acţiunea spirituală a 
Bisericilor, să împiedice pătrunderea vicleană a propagandei atee, care, cu năcociri 
mincinoase, putea să răstoarne din temelii ordinea democratică. Comunismul punea 
în pericol însăşi legitimitatea puterii şi autorităţii politice şi spirituale, pentru că nu 
recunoştea Majestatea Divină. Biserica catolică, prin vocea Papei, a susţinut că garanţia 
de conştiinţă, legea morală trebuie să stea la temelia oricărui contract, al oricărui tratat, 

2 Ibidem, p. 309-311, Ioan Gh Savin, Creştinism şi comunism, Bucureşti, Tip. Fântâna Darurilor, 
Bucureşti, s.a., p. 3-4, 25-28.

3 Vasile A. Popa, Biserica şi comunismul, Vaslui, Tipografia Nouă C. Chiriac, 1937, p. 37-39. Ioan 
Gh. Savin, op.cit., p. 92-100. 
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fiecare stat creştin trebuind să se îngrĳească de disciplina şi munca membrilor societăţii, de 
binele comun, de administrarea statală prudentă şi cumpătată. De asemenea, funcţionarii 
statului trebuiau să îndeplinească cu cinste, credinţă şi sârguinţă îndatoririle, pentru 
binele întregii societăţii. Enciclica din 1932 precizase nevoia libertăţii Bisericii catolice, 
ca importantă forţă morală şi religioasă. Aceasta trebuia să-şi îndeplinească misiunea 
divină spirituală, mai ales în contextul unei diavoleşti monstruozităţi a comunismului 
în expansiune. Papalitatea era deja îngrĳorată de spiritul veacului, care încurajase 
laicismul, în virtutea căruia religia era exclusă din şcoali şi universităţi, din educaţie şi 
viaţa publică, existând toleranţă maximă pentru promovarea materialismului.4 Chemarea 
Bisericii Romei a fost importantă, dar situaţia Europei devenise în anii ’30 deja extrem 
de complicată, din punct de vedere cultural, politic şi militar.

În perioada interbelică scrisorile papale au reprezentat argumentle forte ale Bisericii 
creştine contra minciunilor ideologice, dar şi a erorilor ştiinţifice, a promovării unui spirit 
cultural tolerant care nu făcea decât să deschidă larg uşile ateismului şi agnosticismului. 
Adresate lumii catolice, enciclicile Sfântului Părinte au fost un avertisment la grava 
ameninţare care venea din partea ideologiilor, a comunismului, nazismului şi fascismului. 
Conştient de responsibilitatea misiunii sale Papa Pius XI a dorit să dezvăluie primejdia ce 
ameninţa Biserica creştină, în ansamblu, dar şi Statele, împreună cu civilizaţia creştină. 
Comunismul a fost etichetat ca o maladie demonică, amăgitoare, prigonitoare, barbară, 
care tindea să contamineze întreaga civilizaţia creştină, o civilizaţie care reuşise să facă 
importante progrese până în secolul XX.5 

Încă din secolul al XIX-lea ideile comuniste, mai întâi cele utopice, apoi cele 
„ştiinţifice”, au fost lansate ca antidot la aşa-zisa rigiditate creştină, considerată factor 
de regres pentru modernitatea culturală şi politică. Toate ideologiile politice, fiecare în 
felul lor, au avut o vocaţie anticreştină, propunând o schimbare a moralei religioase 
cu morala civică şi patriotică, de factură laică. În anul 1864 Papa Pius IX a reacţionat 
ferm contra erorilor veacului XIX, condamnând consecinţele decreştinării societăţii, prin 
intermediul doctrinelor ideologice. Într-un document solemn, intitulat Syllabus, Pius IX 
a afirmat explicit ostitilitatea comunismului faţă de dreptul natural, intenţia acestuia de 
răsturnare radicală a valorilor tradiţionale, apărate de Biserica creştină. Nici următorul 
Papă, Leon XIII, nu a rămas insensibil faţă de perspectiva sumbră a comunismului. 
În enciclica „Quod Apostolici muneris” (1878) acesta definea comunismul ca o „ciumă 
distrugătoare”, care atacând măduva societăţii omeneşti, o va duce la pieire. Papa Leon 
XIII abordase în enciclicile „Rerum Novarum” (15 mai 1891) şi „Quadragessimo Anno”(15 
mai 1931) principiile călăuzitoare ale ordinii sociale, care trebuie să se bazeze pe morala 
creştină, pe dreptul şi demnitatea muncii. În problema muncitorimii poziţia Bisericii 
Catolice se referea la raportul de sprĳin şi ajutor reciproc între capitalişti şi muncitori, 
la salarizarea justă a celor ce muncesc. Din cauza „liberalismului amoral” societăţile se 

4 Scrisoare enciclică a Sfântului Părinte Papa Piu XI despre comunismul ateu. „Divini Redemptoris”, 
Bucureşti, Editura ziarului „Farul Nou”, 1937, p. 55-57.

5 Ibidem, p. 3.
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confruntau cu nedreptăţi şi injustiţii sociale, mai ales muncitorimea. Biserica a susţinut 
că era nevoie de „reparaţii”, dar acestea nu trebuiau făcute prin teroare, prin luptă de 
clasă sau prin abuzul autocrat al Statelor. Din punct de vedere al doctrinei catolice 
Statul trebuia să deţină demnitatea şi autoritatea de apărător al drepturilor divine şi 
umane, aşa cum subliniase Leon XIII în Enciclicile „Diuturnum illud” (20 iunie 1881) şi 
„Immortale Dei” (1 noiembrie 1885). Comunismul uzurpa legea divină, bazată pe adevăr 
şi iubire, înlocuind-o cu un program politic de partid, care se năştea din bunul plac al 
unor ideologi, din ură şi luptă de clasă. Biserica propovăduia, dincontră, adevăr, pace, 
armonie socială, iubire pentru familie şi patrie, dar şi pentru alte popoare, fiind departe 
de erorile ideologice şi de exagerările partidelor politice.6 

Accentul profetic al Bisericii Catolice a fost făcut în termeni ostili, anticomunişti, pentru 
a arăta imensul pericol al acestui flagel, născocitor de promisiuni deşarte. Comunismul a 
fost considerat de Biserica Catolică o mişcare ateistă ameninţătoare, un „flagel satanic,” 
de aceea, denunţarea lui trebuia făcută cu insistenţă şi râvnă, mai ales pe măsură ce 
bolşevismul a încurajat persecuţiile contra Bisericii şi creştinilor după Marea Revoluţie 
Socialistă din Octombrie (1917). Prin suita de enciclici, intitulate „Miserentissimus 
Redemptor” (1928), „Quadragesimo Anno” (1931), „Dilectissima Nobis” (1933), papalitatea 
a protestat consecvent contra persecuţiilor dezlănţuite în Rusia Sovietică şi Spania. Ţinta 
furiei ateiste a regimului comunist erau, nu numai Bisericile şi preoţii, ci şi credincioşii, 
obligaţi să se supună unei alte forme de credinţe: marxism-leninismul. Doctrina 
comunismului reprezenta un atentat la adevărul suprem al existenţei lui Dumnezeu, 
ceea ce însemna o răsturnare barbară a valorilor tradiţionale. În enciclica „Divini Illus 
Magistri” din 31 decembrie 1929 Papa sublinia că omul are un suflet spiritual şi nemuritor, 
incorporat în creaţia divină, de aceea ateismul şi materialismul săvîrşeau prin concepţiile 
lor o gravă apostazie. Dreptul la viaţă, la mĳloacele existenţei, la proprietate, dar şi la 
protecţia divină a căsătoriei au fost considerate daruri şi prerogative ale lui Dumnezeu, 
subliniase Enciclica „Casti connubii” din 31 decembrie 1930. O altă scrisoare papală, 
„Divini Redemptoris” (1937) a avut menirea să arate, încă o dată lumii creştine, erorile, 
mĳloacele violente şi înşelătoare ale bolşevismului sovietic, care punea în pericol de 
moarte „civitas humana”, construită tradiţional pe pricipiile divine. 7

Doctrina comunistă a fost descrisă în „Divini Redemptoris” ca un pseudo-mesianism, 
mai periculos decât alte mişcări atee din trecut. Comunismul promitea justiţie, egalitate, 
înfrăţire în muncă, progres economic, adică tentaţii seducătoare, lansate pe fondul 
deznădejdilor, nenorocirilor şi mizeriei în care trăiau oamenii, mai ales în vremuri de 
criză. Comunismul s-a bazat pe principiile materialismului dialectic şi istoric, „predicate” 
de Marx şi îmbogăţite de Lenin. Bolşevismul a lansat ideea că ideologia comunistă ar 
reprezenta singurul adevăr, care putea explica naşterea şi evoluţia materiei superior 
organizată. Din punct de vedere social bolşevismul născocea umanitatea fără clase, un 
fel de egalitarism proletar, al cărui scop era fericirea şi bunăstarea comună. Omului 

6 Ibidem, p. 8, 26-28.
7 Ibidem, p. 9, 23, 25.
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individual nu i se recunoştea nici un drept natural, fiind considerat „o simplă roată la 
angrenajul sistemului comunist”. Autoritatea, puterea comunistă nu avea nici un reper 
divin, ci îşi extrăgea originea primă şi unică doar în colectivitate. Existenţa proprietăţii 
era coniderată de comunism un izvor al exploatării, de aceea, dreptul de proprietate 
asupra bunurilor materiale şi mĳloacele de producţie nu exista. În consecinţă, sublinia 
scisoarea papală, comunismul „despuia” lumea de proprietate privată, libertate, morală, 
ierarhie, autoritate şi atenta la principiul moralităţii şi indisolubilităţii instituţiei familiei. 
Papa Pius XI avertiza că, plin de viclenie, comunismul proclama aşa-zisa „emancipare 
a femeii”, dar emanciparea însemna scoaterea femeii din viaţa casnică, de la îngrĳirea 
copiilor, pentru a fi „târâtă” în viaţa publică, în producţie, în aceeaşi măsură ca bărbaţii. 
În acest fel, comunismul trecea în sarcina colectivităţii grĳa căminului şi a copiilor, ceea 
ce avea consecinţe nefaste.8 

Enciclica „Divini Redemptoris” a explicat creştinilor ce putea deveni în viitor societatea 
omenească, dacă se întemeia pe baze materialist-atee: „o colectivitate fără altă ierarhie 
decât cea a sistemului economic”, nivelul de trai fiind declarat scopul suprem şi generos 
al sistemului comunist. Menirea unică a societăţii comuniste ar fi producerea bunurilor, 
prin munca colectivă, „desfătare în cele pământeşti”, un paradis imaginar, în care oricine 
„ar da după forţele sale şi ar primi după trebuinţele sale”. Comunismul recunoaşte 
colectivităţii dreptul (sau mai bine zis arbitrajul) nelimitat de a înjuga pe indivizi la 
munca colectivă, în contra voinţei lor, chiar cu violenţă, fără a ţine seamă de buna lor 
stare personală. În comunism, atât morala, cât şi ordinea juridică nu erau considerate 
decât o emanaţie a sistemului economic al timpului, deci de origine terestră, schimbătoare 
şi trecătoare. Pe scurt, comunismul pretindea că poate inaugura o nouă epocă şi o nouă 
civilizaţie, ca rod exclusiv al unei evoluţii colective, „o omenire fără Dumnezeu”. Pretinsa 
evanghelie nouă, pe care comunismul bolşevic şi ateu o vestea omenirii drept învăţătură 
salutară şi mântuitoare, a fost considerată de Biserica Catolică drept o „născocire” 
demonică. Întreaga ideologie comunistă nu era altceva decât un sistem, plin de erori şi 
sofisme, în opoziţie cu Revelaţia divină şi chiar cu raţiunea omenească. Enciclica din 1937 
avertiza că sistemul comunist ameninţa să răstoarne ordinea socială, prin nesocotirea 
originii şi naturii adevărate a lumii, prin negarea drepturilor umane, a demnităţii şi 
libertăţii persoanei omeneşti. 9

Enciclia „Divini Redemptoris” a subliniat îngrĳorarea papalităţii în faţa răspândirii atât 
de rapide a propagandei comuniste, plină de „răpitoare” promisiuni. Biserica Romei se 
îngrĳora pentru toţi cei care nu înţelegeau cu adevărat „tâlcul” acestei propaganda, nu 
cunoşteau „adevărata natură” a ei şi se lăsau seduşi de „ispitele” ideologice. Sub pretextul 
că se vrea justiţiară pentru clasea muncitoare, comunismul promitea curmarea abuzurilor 
reale, produse de economia liberală şi dobândirea unei repartiţii echitabile a bunurilor 
pământeşti (scopuri, de altfel legitime). Profitând de criza economică mondială (1929-
1933) propaganda comunistă dorea să cucerească pături sociale largi. Enciclica „Divini 

8 Ibidem, p. 11-13.
9 Ibidem, p. 14-15.
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Redemptoris” a insistat să dezvăluie „şiretenia”, cu care propovăduitorii comunismului 
atrăgeau elitele, dar mai ales pe tineri, care nu erau capabili să înţeleagă „cruzimea, 
respingătoarea şi neomenoasa faţă a principiilor comuniste”. Agenţii de propagandă ai 
comunismului ştiau să profite de antagonismele de rasă, de diviziunea sau chiar opoziţia 
dintre sistemele politice, de dezorientarea din câmpul ştiinţei fără Dumnezeu, pentru a se 
infiltra în Universităţi şi a sprĳini principiile comuniste cu argumente psudo-ştiinţifice. 
Pentru a explica motivele pentru care comunismul a câştigat teren, mai ales în masele 
muncitoreşti, Enciclica aducea aminte de „părăsirea religioasă şi morală”, realizată de 
politica şi economia liberală, în toate domeniile vieţii sociale şi culturale. Munca, impusă 
muncitorimii, inclusiv în zilele de duminică, a secularizat viaţa acesteia, nu i-a permis 
participarea firească la sărbătorile religioase, nu au mai fost construite biserici, nu s-a 
înlesnit activitatea preoţilor, ceea ce a dus inevitabil la slăbirea vieţii creştine. Din cauza 
acestor greşeli, dar şi a ezitărilor pe care însăşi Biserica creştină le-a avut, s-a construit 
treptat o lume decreştinată, în care s-a strecurat cu uşurinţă „eroarea comunistă”. 
Propaganda diabolică în favoarea comunismului a profitat de aceste slăbiciuni, fiind 
dirĳată cu dibăcie, pentru a se adapta la toate condiţiile de existenţă ale popoarelor. 
Papa Pius XI a subliniat cu tristeţe că propaganda comunistă beneficia de largi mĳloace 
financiare, organizaţii gigantice, congrese internaţionale, de nenumărate forţe bine 
pregătite, de foi volante, reviste, cinematografe, teatre radio, şcoli, universităţi, aşa încât 
„veninul” ideologiei putea să se infiltreze cu uşurinţă în suflete şi minţi.Propaganda 
bolşevică insista pe „paradisul” comunist, dar un paradis, care se construia prin teroare, 
corupţie morală, destrămare abuzivă a vechilor structuri sociale şi prin munca silnică 
a milionane de oameni. Enciclica papală din 1937 exprima compasiunea sinceră şi 
părintească a Bisericii Catolice faţă de popoarele Uniunii Sovietice, care fuseseră silite 
să suporte jugul greu al sprĳinitorilor sistemului comunist.10

Papalitatea era nemulţimită de slaba putere de reacţie a presei, mai ales a presei 
mondiale necatolice, care era mai zeloasă să prezinte cotidianul lumii, decât să combată 
flagelurile ideologice. „Perversitatea” comunismului, schimbarea tacticilor de înşelare 
a popoarelor, cerea din partea Bisericii şi credincioşilor o fermă apărare. Comunismul, 
spunea Papa Pis XI se ascunde în dosul unor idei seducătoare, precum pacea mondială 
sau defiinţarea claselor. Capcanele susţinătorilor comunismului sunt strecurarea 
acestora în asociaţiunile religioase, sub pretextul implicării în câmpul umanitarist şi 
caritabil, propunerea unor lucruri care nu contrazic spiritual creştin, precum libertatea 
de conştiintă. În acest fel comunismul lasă oamenilor impresia că ar fi liberi de a cinsti pe 
Dumnezeu sau a judeca religia după bunul plac. Presa omitea să dezvăluie „grozăviile” 
din Uniunea Societică şi din alte ţări. Această politică neprevăzătoare în faţa expansiunii 
ideologice şi politice a comunismului se explica prin dorinţa unor forţe oculte laiciste 
de a distruge rânduiala socială creştină. Exemplele cele mai dureroase ale „grozăviilor” 
comunismului erau Rusia, Spania, Mexic, unde prigoana contra clerului şi a laicilor, 

10 Papa recomanda intensificarea acţiunilor sociale ale Acţiunii Catolice, prin cercuri de studii, 
conferinţe şi alte iniţiative, adică un eficient apostolat social. Ibidem, p. 15-16, 21-22, 52-54.
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suspectaţi de atitudini procreştine au atras progonirile şi închisoarea. Desrădăcinarea 
credinţei în Dumnezeu, lupta contra „a tot ce este „dumnezeiesc”, nu putea avea drept 
consecinţă decât creşterea disperării, furiei, barbariei şi crearea pericolului de război. 
Reflecţiile papale s-au dovedit reale, în 1937, tăvălugul războiului declanşându-se nu 
peste multă vreme.11

Papa Pius XI considera că vremurile erau primejdioase, de aceea era momentul 
primenirii vieţii creştine, atât al celei private, cât şi al celei publice. Oamenii şi societăţile 
trebuiau să reziste în faţa tuturor corupţiilor ideologice, printr-o veritabilă regenerare 
spirituală, printr-o conştiinţă sinceră, curată şi dreaptă Avertismentul despre necesitatea 
creşterii în credinţă a creştinilor se referea la faptul că, în acele momente ameninţătoare 
(era vorba de ascensiunea, nu numai a comunismului, ci şi a fascismului şi nazismului) 
numai un credincios convins putea să reziste în faţa batjocurii şi persecuţiilor. Un alt 
mĳloc de primenire a vieţii creştine se referea la lepădarea de bunurile lumeşti şi la 
respectarea poruncii dragostei între oameni În acele vremuri de „materialism însetat 
după bunurile şi plăcerile pământeşti”, era mai necesară ca oricând învăţătura lui Christos.
Mântuitorul s-a referit explicit la efemeritatea vieţii, la zădărnicia adunării bogăţiei, care 
neataşată faptelor caritabile, poate devini inutilă şi păcătoasă.Săracii, la rândul lor, au 
datoria de a-şi îmbunătăţii starea, preocupându-se de bunurile cereşti, mai degrabă 
decât de îndestularea cu bunurile pământeşti. Marile virtuţi ale vieţii creştine, sublinia 
enciclica, au fost răbdarea, caritatea şi încrederea în făgăduinţa dumnezeiască a mântuirii 
în veşnicie. Caritatea era necesară în acele vremuri în care sume enorme erau cheltuite pe 
lucruri nefolositoare, iar sărăcia şi mizeria reprezenta un flagel inacceptabil. O împlinire 
a dreptăţii sociale, sublinia scrisoarea Papei, se referea la muncitorime, mai precis la 
crearea condiţiilor înlăturării pauperismului, la crearea unor asigurări publice şi private 
în caz de boală, şomaj sau bătrâneţe, în vederea unei vieţi demne.12

Enciclica „Divini Redemptoris” a răspuns ferm reproşurilor lansate de „duşmanii 
Bisericii”, care denunţau activismul pus slujba principiilor creştine. Papa a denunţat 
categoric orice colaborare a Bisericii cu comunismul, pentru că această atitudine ar fi fost 
în defavoarea civilizaţiei creştine. Clerul catolic era îndemnat să lucreze cu sârguinţă în 
fiecare eparhie, ca să fie reînviată credinţa prin rugăciune şi pocăinţă. Ca şi Leon XIII, 
Pius XI îndemna pe toţi preoţii să meargă printre muncitorii săraci, mai ales printre 
cei nevoiaşi, pentru ca agitatorii comunişti, care le întind aceastora curse, să eşueze. 
Propaganda comunistă era abilă, invocându-le săracilor motive de invidie şi ură de clasă 
faţă de cei bogaţi. Pentru a opri ferm atragerea maselor la comunism Enciclica din 1937 
recomanda clerului modelul de virtute creştină, o viaţă simplă, umilă şi dezinteresată 
şi o atitudine fraternală faţă de săraci. Un suport nepreţuit în susţinerea creştinismului 

11 Ibidem, p. 17-19, 29-30, 45-46. Jean-Luc Pouthier, Pie XI, Hitler et Mussolini, în „L’Histoire”, nr. 
241, mars 2000, p. 36, 38. R. Rémond, Religion et Société en Europe. La sécularisation aux XIX et 
XX siècles, 1780-2000, Paris, Éditions du Seuil, 1998/2001, p. 222-223. 

12 Scrisoare enciclică a Sfântului Părinte Papa Piu XI despre comunismul ateu. „Divini Redemptoris”, 
p. 39-43.
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îl aveau muncitorii catolici, tineri şi bătrâni, care trebuiau să fie, la rândul lor, un bun 
exemplu pentru cei rătăciţi. Scrisoarea enciclică se încheia cu un apel către „rătăciţi”, 
către cei care fuseseră sau erau pe cale de a fi seduşi de răul comunismului. Relele 
vremurilor, „şarpele infernal”, nu putea fi învins decât prin efortul comun al tuturor 
creştinilor, care trebuie să trăiască în bună înţelegere. Pentru a grăbi „pacea lui Christos”, 
aşa cum insistase şi Enciclica „Ubi arcano” (23 decembrie 1922), acţiunea anticomunistă, 
dusă de Biserica Catolică era pusă „sub cereasca oblăduire a sfântului Iosif, puternicul 
protector al Bisericii. Despre Sf. Iosif, tatăl Mântuitorului, tradiţia creştină spunea că a 
fost un simplu lucrător, care a îndurat cu cinste şi dreptate povara sărăciei şi a grĳilor 
pământeşti. 13 

Efortul anticomunist al Bisericii Catolice, ca de altfel al tuturor Bisericilor a fost imens, 
dar nu a putut zădărnici tăvălugul comunismului care, după 1945, a pus stăpânire pe 
naţiunile din Centrul şi Estul Europei. 

13 Ibidem, p. 45-46, 49-53, 59-60.


