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Bisericile americane şi cooperarea Est-Vest 
în timpul războiului rece

Prof. Dr. V. Bruce Rigdon*

Rezumat: 
Acest studiu conţine o prezentare a cooperării dintre Est şi Vest în tim-

pul războiului rece din perspectivă istorico-bisericească americană. Studiul se 
concentrează în special pe activităţile şi proiectele implementate de Consili-
ul Naţional al Bisericilor din SUA şi ale organizaţiei Creştinii Asociaţi pentru 
Relaţii cu Europa de Est. Astfel de iniţiative au făcut posibile contacte directe 
între bisericile şi creştinii care au fost divizaţi de Cortina de fier şi au contribuit 
semnificativ la procesul de pace şi reconciliere dintre cele două sisteme politice.

Cuvinte cheie
Războiul rece din perspectivă inter-eclezială; activităţi ale organizaţiei 

Creştinii Asociaţi pentru Relaţii cu Europa de Est, Relaţiile Est-Vest din perspectivă 
bisericească şi ecumenică

„De la Stettin din zona baltică la Adriatica a fost trasă o cortină de fier de-a 
lungul continentului”. Data acestei întâmplări a fost 5 martie 1946, iar locul a 
fost Colegiul Westminster, un mic şi până atunci puţin cunoscut Colegiu Presbi-
terian din Fulton, Missouri. În prezenţa preşedintelui Harry S. Truman, care toc-
mai a introdus distinşii vizitatori ai colegiului, Winston Churchill a rostit ceea 
ce a fost fără îndoială cea mai importantă cuvântare adresată pe parcusul anilor 
săi ca lider al opoziţiei din Marea Britanie, între anii 1945-1951. Într-adevăr, 
măsurat în termenii impactului său istoric incalculabil asupra opiniei publice din 
Statele Unite şi Vestul Europei, „Tăria păcii” (eng. „Sinews of Peace”) foarte 
probabil că a fost una dintre cele mai importante cuvântări rostite în întreaga 
carieră a lui Churchill.

* Dr. Bruce Rigdon, profesor la Seminarului Teologic Ecumenic din Detroit, SUA. E-mail: 
brucerigdon@gmail.com.
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„Dincolo de linie se află întreg capitalul vechilor state ale Europei 
Centrale şi Răsăritene … toate aceste faimoase oraşe şi populaţii din jurul 
lor se găsesc în ceea ce trebuie să numesc sfera sovietică şi totul este într-o 
formă sau alta subiect nu numai al influenţei sovietice, ci într-o măsură 
foarte înaltă şi uneori chiar crescândă sunt subiect al controlului din partea 
Moscovei”1.

Este o minune faptul că un număr crescând de istorici, inclusiv americani şi 
ruşi, citează aceste cuvinte ca marcând simbolic începutul războiului rece. Dacă 
cineva ar dori să găsească un astfel de moment simbolic care să fi avut loc în viaţa 
Bisericii, s-ar putea spune că acesta a fost momentul fondării Consiliului Mondial 
al Bisericilor la Adunarea în care s-a constituit, anume Amsterdam, 23 august 
1948. Sub tema „Omul distruge, iar Dumnezeu orânduieşte”, reprezentanţi ai 147 
de biserici s-au adunat spre a fonda Consiliul Mondial al Bisericilor, o realitate 
nouă şi plină de speranţă într-o lume postbelică şi o împlinire a multor ani de 
muncă grea în cadrul mişcării ecumenice.

Istorisirile de la această adunare impresionantă a liderilor ecleziali cuprind 
una despre relaţia şi poziţiile puternice a doi dintre cei mai semnificativi partici-
panţi, John Foster Dulles din Statele Unite şi Josef Hromadka din Cehoslovacia. 
O versiune a istorisirii spune că atunci când cei doi oameni s-au văzut pe calea de 
intrare în clădirea unde avea loc adunarea, Hromadka i-a întins mâna lui Dulles 
spre a i-o strânge, însă acesta l-a respins, după care a intrat în sală. Este dificil 
sau poate chiar imposibil să spunem dacă această istorisire este corectă sau nu, 
chiar dacă este atestat istoric faptul că la şase ani după aceasta, la Conferinţa de 
la Geneva, Dullesa refuzat să strângă mâna lui Zhou Enlai. Evident este faptul că 
cei doi bărbaţi nu erau deloc de acord unul cu celălalt, aşa cum indică cu claritate 
cuvântările lor rostite la Secţiunea de lucru nr. 4 intitulată „Biserica şi dezordinea 
internaţională”. Poziţiile lor au întruchipat multe dintre tensiunile fundamentale 
şi dezacordurile care vor caracteriza multe dintre tensiunile din cadrul războiului 
rece în cadrul şi între naţiuni vreme de mai bine de patruzeci de ani.

John Foster Dulles (1888-1959) a fost fiul unui pastor presbiterian şi a fost el 
însuşi un bătrân (alder) presbiterian hirotonit. Activ în viaţa naţională a Bisericii 
Presbiteriene, el a jucat, de asemenea, un rol semnificativ în Consiliul Federal al 
Bisericilor. El a fost tată a trei copii, inclusiv al unei fiice, Lillias, care a devenit 
pastor presbiterian, şi a unui fiu, Avery, care a intrat în Societatea lui Iisus şi a 
fost făcut mai târziu cardinal al Bisericii Romano-Catolice. Dulles a fost de pro-
fesie avocat şi mai târziu a devenit Secretar de stat al Statelor Unite ale Americii 

1  Modern History Sourcebook: Winston S. Churchill: Iron Curtain Speech, March 5, 1946, 
Fordham University.
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între 1953-1959. El a fost descris ca un războinic profund religios al războiului 
rece al convingerilor calvine, care în 1948 a văzut lumea în termeni foarte simpli, 
termeni în care America creştină avea responsabilitatea de a se opune prin orice 
mijloace comunismului lipsit de Dumnezeu, aderenţilor şi suporterilor lui.Pentru 
Dulles aceasta însemna opoziţia faţă de doctrina preşedintelui Truman de izo-
lare şi susţinerea, în locul acesteia, a unei politici mult mai active, a intervenţiei 
militare şi a CIA spre a doborî guvernele care erau văzute ca fiind procomuniste 
sau pur şi simplu nevoind probabil să coopereze cu politicile şi interesele ameri-
cane. Guvernul Mossadegh din Iran este un astfel de exemplu unde CIA, condus 
de Allen Dulles, fratele lui John Foster, l-a trimis pe Kermit Roosevelt, nepotul 
preşedintelui Theodore Roosevelt, să doboare singurul guvern ales în mod liber 
din istoria Iranului.

Dulles a reprezentat cu claritate aripa dreaptă din spectrul religios şi politic 
al delegaţiilor adunate la Amsterdam. Acestora, care participau în discuţii uneori 
aprinse din secţiunea a patra, el le-a comentat:

„Biserica poate face o contribuţie importantă la organizarea păcii in-
ternaţionale recunoscând două principii importante: 1. există o lege morală 
care oferă singura sancţiune potrivită pentru legea făcută de om şi 2. fiecare 
om are demnitate şi valoare. Comunismul marxist respinge ambele prin-
cipii. Acesta trebuie să depindă, prin urmare, de violenţă pentru a realiza 
schimbările pe care le doreşte. Însă noi nu putem să folosim violenţa spre 
a învăţa comunismul că violenţa este ceva greşit”2.

Ca mulţi alţi lideri ai generaţiei sale, Dulles a găsit, în mod evident, dificil să 
practice ceea ce a predicat. 

Joseph Hromadka (1889-1969) a fost pastor şi teolog al Bisericii Fraţilor 
Cehi, o biserică în care s-a combinat moştenirea husită cu tradiţia reformată, astfel 
aparţinând aceleiaşi familii confesionale a bisericilor precum cea a lui Dulles. 
Datorită opoziţiei sale active faţă de nazism, Hromadka şi familia lui au petrecut 
anii celui de-al Doilea Război Mondial în Statele Unite, unde Hromadka a ser-
vit în corpul profesoral al Seminarului Teologic Princeton. La sfârşitul războiului 
Hromadka a revenit în Cehoslovacia, în ciuda avertismentelor prietenilor că va 
găsi o ţară aflată sub puternică influenţă comunistă. Hromadka a revenit la Praga 
cu un sens al misiunii în această situaţie postbelică. El a fost convins că crizele 
din Europa au fost în foarte mare măsură rezultatul greşelii civilizaţiei creştine şi 
a bisericilor. Aşa cum a spus el la Amsterdam:

2  „Christendom Searches For Unity II: Some Currents of Thought at Amsterdam”, The Friend, 
Seventh Month 2, 1948, p. 148.
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„Biserica creştină preia ideile vestice atât de mult ca fiind de la sine 
înţelese încât le confundă cu creştinismul. Era omului (sic) occidental 
a ajuns la sfârşit. El este cu totul incapabil să înţeleagă lumea cea nouă 
care se dezvoltă în Estul Europei. Chiar dacă Vestul ar fi victorios asupra 
Răsăritului, el nu ar putea rezolva nici una dintre problemele prezente, aşa 
cum s-a dovedit prin neputinţa lui de după cele două războaie mondiale. 
Comunismul reprezintă sub formă ateistă şi materialistă mult din impulsul 
social al Bisericii creştine. Biserica trebuie să condamne atât păcatele capi-
talismului cât, şi pe cele ale comunismului şi, realizând un nou început, 
creează o nouă societate”3.

Nu este surprinzător că Hromadka a devenit un pionier al dialogului marxist-
creştin şi fondator al Conferinţei Creştine pentru Pace (Christian Peace Conferen-
ce), activând ca preşedinte al acesteia după invazia sovietică (a Tratatului de la 
Varşovia) a Cehoslovaciei din 1968.

Aceste două momente simbolice şi chestiunile pe care ele le reprezintă atestă 
puterea de lungă durată a războiului rece care a ţinut întreaga lume sub control 
pentru mai mult de patru decenii din secolul al XX-lea. Această luptă pentru pu-
tere şi dominaţie între Uniunea Sovietică şi sateliţii ei şi Statele Unite a influenţat 
şi format fiecare aspect al vieţii moderne, de la ştiinţă şi tehnologie la economie 
şi a politică, de la artă şi cultură la politici sociale şi educaţie. Influenţa nu a fost 
limitată la aşa-numitele arii seculare ale vieţii, ci a avut efecte profunde asupra 
instituţiilor religioase atât din Răsărit, cât şi din Apus.

Subiectul impactului şi al efectelor războiului rece asupra instituţiilor religi-
oase americane şi modul lor de a răspunde la aceste provocări este prea vast spre a 
fi abordat în acest scurt studiu. În loc de aceasta, ne vom concentra, pe scurt, asu-
pra Consiliului Naţional al Bisericilor, fondat în 1950, şi a unei organizaţii strâns 
legate de acesta, care împreună sunt, mai mult sau mai puţin, reprezentative pentru 
o comunitate foarte largă a Bisericilor protestante şi ortodoxe din Statele Unite. 

Pentru a lămuri lucrurile, este bine să reamintim că americanii au ieşit din 
cel de-al Doilea Război Mondial cu convingerea că ei au câştigat o mare victorie 
şi că au fost în mod clar câştigătorii acestui conflict mondial. Ceea ce a urmat a 
fost o perioadă de enormă dezvoltare mondială, prosperitate nouă fără precedent 
şi noi şi mari oportunităţi. Americanii s-au simţit destul de siguri cu privire la 
locul lor în lume şi au asimilat acest sens de a fi un popor special cu idei de me-
sianism care a fost deja prezent la multe naţiuni din istorie. America a fost oraşul 
strălucitor aşezat pe deal, noul pământ al făgăduinţei, locul unde Dumnezeu făcea 

3  Ibidem.
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ceva nou. Victoriile şi prosperitatea Americii, noua ei mândrie în lumea naţiuni-
lor păreau a fi semne confirmatoare ale destinului special al naţiunii. Acest destin 
implica, desigur, răspândirea binecuvântărilor democraţiei şi libertăţii în toate 
colţurile globului.

Ruşii au avut, de asemenea, o istorie a conştiinţei mesianice, începând cu 
noţiunea de Moscova şi a treia Romă. Dincolo de convingerile marxiste despre 
inevitabilitatea deznodământului istoriei umane, sovieticii au crezut, de asemenea, 
că ei erau o naţiune cu o misiune mesianică: de a răspândi socialismul şi benefi-
ciile promise de acesta în lume spre pregătirea victoriei finale a comunismului.

Războiul rece a fost, prin urmare, nu doar o luptă pentru dominaţia politică şi 
economică, a fost contribuţia a două ideologii mesianice care au concurat pentru 
minţile, inimile şi angajamentele oamenilor de pretutindeni. Aceasta a făcut mai 
mult decât orice ca acest conflict să fie determinant, dureros şi nemilos şi a făcut ca 
compromisurile să fie extrem de greu de negociat. De asemenea, a ridicat întrebări 
unice şi probleme enorme de cele mai diferite feluri pentru comunităţile religioase 
şi instituţiile de ambele părţi ale conflictului.

Anii 1950 au adus primul conflict armat din războiul rece, anume războiul 
corean, care s-a încheiat cu un impas şi cu divizarea Peninsulei Coreene. Acum a 
fost clar pentru toţi americanii că duşmanul numărul unu al naţiunii era comunis-
mul şi în special că acesta însemna Uniunea sovietică şi Republica Populară Chi-
neză. Acest deceniu a adus, de asemenea, fenomenul zdrobitor al McCarthismului, 
un virus naţional al fricii, suspiciunii şi neîncrederii care susţinea că infiltrarea şi 
influenţa comunistă din toate instituţiile americane au constituit o ameninţare atât 
de periculoasă încât loialitatea tuturor americanilor a trebuit să sufere un control 
atent. Această stare sinistră a afectat totul în viaţa americană, de la instituţiile ei 
guvernamentale până la universităţile ei şi comunităţile ei religioase. A fi un ame-
rican loial părea a implica consimţământul faţă de o viziune despre lume în care 
totul era clar şi simplu, alb şi negru, rău şi bun, loial şi neloial. A avea loialitatea 
cuiva considerată a fi provocată însemna a avea întrebări ridicate şi suspiciuni 
puse despre a fi sau a nu fi considerat pregătit şi dacă ţi se permitea să guvernezi 
sau să conduci. Reputaţii au fost distruse peste noapte şi instituţiile au început să 
simtă presiuni copleşitoare pentru a se conforma noilor norme care au rezistat re-
cunoaşterii complexităţii, nevoia de vorbire liberă, necesitatea de rigoare intelec-
tuală şi reflectivă şi integritatea dezacordului şi a dezbaterii oneste. Chiar şi după 
ce McCarthy a fost discreditat, dezbaterea politică populară americană, în special 
despre chestiuni legate de războiul rece, a continuat să fie mai degrabă pragmatică, 
simplistă şi plată, lipsindu-i subtilitatea, nuanţa şi pătrunderea. Problema amenin-
ţării războiului nuclear, a „distrugerii reciproc acceptate”, precum în criza cuba-
neză a rachetelor, a adus un sens al realităţii şi o nevoie de pragmatism naţiunii şi 
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liderilor ei, însă întreaga perioadă a războiului rece a pierdut oportunitatea pentru 
părţile aflate în conflict să înveţe mare lucru una despre cealaltă sau despre ele 
însele şi despre noua lume care se dezvolta.

Organizaţia care a încercat să facă o punte de legătură între prăpastia în creş-
tere dintre Est şi Vest a fost Conferinţa Creştină pentru Pace, fondată la începutul 
anilor 1960 cu sediul la Praga, Cehoslovacia. La început a căutat să fie un forum în 
care creştinii dintr-o Europă divizată au putut să vorbească unii cu alţii despre pro-
blemele implicate de dureroasa lor separare. A devenit însă foarte repede o mişca-
re mondială care se preocupa de probleme mult mai largi legate de Asia, Africa, 
America Latină şi America de Nord, probleme de imperialism, eliberare, rasism, 
dezvoltare etc. În Statele Unite, un grup de protestanţi care au participat în una 
sau mai multe dintre adunările internaţionale ale CCP a format un Comitet pentru 
Statele Unite al Conferinţei Creştine pentru Pace, care a funcţionat ca membru 
american al CCP până după criza creată de fatala invazie-ocupare a Pragăi de către 
Uniunea Sovietică din 1968. Preocupat de mult prea evidenta influenţă sovietică 
asupra afacerilor Conferinţei Creştine pentru Pace, grupul american s-a redefinit 
pe sine şi şi-a luat numele de Creştinii Asociaţi pentru Relaţii cu Estul Europei 
(Christians Associated for Relationships With Eastern Europe – CAREE), un titlu 
care continuă să fie folosit până astăzi. A fost şi este o organizaţie preocupată de 
difuzarea de informaţii corecte despre viaţa din Europa de Est mai ales în biseri-
cile şi universităţile de aici, şi de crearea unei atmosfere în care probleme foarte 
controversate ar trebui să fie împărtăşite şi discutate. În perioada războiului rece, 
aceasta nu a fost o sarcină uşoară. În Europa de Est, a spune adevărul despre anu-
mite chestiuni, precum situaţiile aparte ale anumitor Biserici şi lideri ecleziali, 
putea să fie periculos pentru oricine era implicat în această chestiune. În Statele 
Unite, menţinerea unor astfel de relaţii era extrem de suspectă, iar raportarea a ori-
ce nu era în concordanţă cu credinţa şi stereotipiile americane dominante despre 
cât de rea era viaţa în Est, putea atrage după sine atacuri majore din partea media 
şi a tot felul de organizaţii anticomuniste, inclusiv a celor care erau de orientare 
strict religioasă. Cu toate acestea, CAREE, aşa cum a ajuns să fie cunoscută, i-a 
încurajat pe americani de-a lungul anilor războiului rece să asiste şi să participle 
la conferinţe, dialoguri şi adunări ale Conferinţei Creştine pentru Pace. Astfel de 
participanţi în aceste situaţii erau rugaţi să asculte şi să observe cu grijă, să vor-
bească liber şi critic şi să ofere prietenie şi solidaritate persoanelor şi grupurilor 
atunci când aceasta se dovedea a fi potrivit. 

Dincolo de legăturile CCP, CAREE a adus delegaţii de pastori, teologi şi 
lideri ai Bisericilor din Estul Europei şi din Uniunea Sovietică să călătorească în 
Statele Unite şi să-şi întâlnească partenerii şi s-a angajat în conferinţe pe subiecte 
de preocupare majoră. În timpul când nu era uşor ca astfel de legături să reuşească, 
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munca CAREE a fost destul de semnificativă. Călătorii de studii sponsorizate de 
CAREE au oferit, de asemenea, bisericilor americane oportunitatea de a vedea 
ceva din viaţa, munca, provocările şi dificultăţile bisericilor din Estul Europei. 
Devreme în istoria sa, CAREE a început în mod regulat să publice un jurnal des-
pre religie în Estul Europei. Acesta a oferit mediului academic american, liderilor 
ecleziali şi altora oportunitatea de a discuta între ei ce anume au studiat, au învăţat 
sau au observat şi, de asemena, au servit drept mijloc prin care colegii est-euro-
peni au putut să comunice cu audienţa americană. Acest jurnal continuă să fie 
publicat până astăzi, deşi, aşa cum era de aşteptat, punctul lui principal de interes 
nu mai este războiul rece. 

Chiar când CAREE era pe punctul de a fi adus la existenţă, Consiliul Na-
ţional al Bisericilor era deja profund angajat în multe feluri în diferite probleme 
legate de războiul rece. Ca şi consiliu format din mai mult de treizeci de biserici 
membre reprezentând majoritatea Bisericilor protestante şi ortodoxe din SUA, 
Consiliul Naţional al Bisericilor a fost una dintre cele mai mari organizaţii ecume-
nice din lume cu un buget anual de treizeci de milioane de dolari. Un mare procent 
din acest buget a fost alocat unei secţiuni a CMB numită Church World Service, 
care a oferit ajutor de urgenţă şi pentru dezvoltare pentru oameni aflaţi în nevoi din 
toată lumea. Aceasta a implicat Consiliul în problemele războiului rece căci uneori 
au fost trimise ajutoare în aşa-numitele ţări comuniste şi în regiuni care se aflau în 
centrul conflictelor legate de războiul rece. 

De la început CNB a avut un birou eficient şi personal bine calificat devotat 
afacerilor internaţionale. CNB a luat în mod regulat poziţii cu privire la probleme-
le globale, a ţinut conferinţe şi consultaţii, a publicat studii, a dezvoltat materiale 
educaţionale, a cooperat cu organizaţii internaţionale şi a luat apărarea în numele 
Bisericilor în faţa diferitelor departamente ale guvernului american. Făcând toate 
acestea, orientarea faţă de aceste chestiuni, fiind percepută ca liberală, a pus con-
siliul în mod regulat sub atac din partea unor gupuri şi organizaţii conservatoare 
seculare şi religioase. Când Consiliul a vorbit în favoarea unor probleme, pre-
cum recunoaşterea Republicii Populare Chineze şi a susţinut admiterea acestei 
Republici Populare în Naţiunile Unite, când a cerut insistent schimbarea politicii 
americane faţă de Cuba, când a exprimat o opoziţie puternică faţă de războiul din 
Vietnam şi când a luat o poziţie puternică în favoarea dezarmării nucleare şi a 
controlului armelor, şi-a atras o opoziţie şi mai puternică şi mai determinată. 

Cu privire la relaţiile SUA-URSS, Consiliul a susţinut câteva programe re-
marcabile pe parcusul anilor 1970 şi 1980. Din punct de vedere administrativ, aces-
te programe au adunat o varietate de oameni din birourile afacerilor intenaţionale, 
comitetul Europa şi viziunea misiunii mondiale şi a dus la crearea un Comitet pro-
grammatic SUA-URSS. În acelaşi timp, un grup de lucru al reprezentanţilor din 
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acest comitet programatic al CMB şi Bisericile din URSS au început să dezvolte 
iniţiative desemnate să permită un dialog continuu între bisericile din ambele naţi-
uni care să aibă loc în mod regulat şi la mai multe nivele. Acest Comitet de Relaţii 
Bisericeşti SUA-URSS s-a întâlnit în mod frecvent şi a aranjat tot felul de delega-
ţii şi schimburi spre a facilita dialogul. Aceste grupuri au inclus seminarii pentru 
studenţi şi profesori, teologi, pastori şi lideri ecleziali naţionali, reprezentanţi ai 
organizaţiilor bisericeşti de femei şi ai profesorilor universitari. De asemenea a 
aranjat schimburi între aşa-numiţii capi ai Bisericilor din cele două ţări. A fost for-
mulată o agendă continuă pentru aceste întâlniri ale liderilor bisericeşti naţionali 
care s-au petrecut cu o suficientă frecvenţă, încât liderii ecleziali înşişi au învăţat 
să se cunoască unii pe alţii şi să dezvolte semnificative prietenii, în special cu cei 
din aceeaşi familie eclezială. Aceasta a fost sursa multor eforturi colective noi, 
multe dintre ele rămânând neînregistrate. Declaraţii comune formale au fost scrise 
de capii Bisericilor către guvernele lor cu privire la probleme precum dezarmarea 
nucleară şi controlul armelor. Delegaţii comune au fost trimise la toate întâlnirile 
dintre şefii de state spre a înconjura negocierile lor cu rugăciune care a continuat 
douăzeci şi patru de ore pe zi, atâta vreme cât întâlnirile se aflau în desfăşurare. 
Creştinii locali au fost, de asemenea, invitaţi să fie parte a acestor privegheri.

În anul 1984, bisericile din SUA şi din URSS au convocat o conferinţă in-
ternaţională la Geneva despre ameninţarea armelor nucleare şi au adus cele mai 
bune persoane din bisericile şi ţările lor să reflecte asupra acestui subiect din punct 
de vedere teologic, biblic, ştiinţific şi politic. Rezultatele au fost făcute publice şi 
au circulat mult în Vest şi într-o măsură mai mică şi în Est. Împărtăşind împreună 
aceeaşi platformă sunt relevate anumite arii de dezacord între creştinii sovietici şi 
cei americani, dar şi mai semnificativ s-au subliniat ariile de bază în care a fost 
realizat un consens larg.

Pe parcursul acestei perioade, programul pentru înfrăţirea congregaţiilor a 
fost, de asemenea, dezvoltat. Congregaţii locale din ambele naţiuni s-au adoptat 
unele pe altele şi prin vizite, scrisori şi schimb de mesaje tipărite, muzică şi ru-
găciuni au căutat să construiască punţi efective pentru pace. Unele dintre aceste 
relaţii au continuat de-a lungul anilor până în momentul de faţă şi acum implică 
proiecte comune mai ambiţioase. 

Când s-a apropiat anul 1988, anul aniversării a o mie de ani de la botezul 
prinţului Vladimir al Kievului, a fost luată decizia în Comitetul Comun pentru 
Relaţii bisericeşti SUA-URSS ca un număr fără precedent de creştini americani 
să fie încurajaţi să călătorească în Uniunea Sovietică şi să participe la sărbătorile 
naţionale de acolo. Doi ani de-a rândul au fost folosiţi pentru a pregăti lideri, atât 
americani cât şi sovietici, pentru a călători împreună cu grupuri de douăzeci şi 
cinci de americani care au făcut vizite la biserici şi parohii de pe teritoriul URSS. 
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Chiar dacă nu fără controverse, acest efort masiv a permis realmente la sute de 
creştini americani să-i vadă pe omologii lor ca fiinţe umane şi ca creştini, să aducă 
împreună o mărturie comună în numele păcii şi al dezarmării şi să realizeze că 
este nevoie să ştim mult mai multe spre a putea să tratăm complexităţile relaţiilor 
sovieto-americane.

De la momente de dezbateri în mod frecvent aprinse între studenţii americani 
şi cei sovietici până la bunicuţe care, nefiind în stare să comunice prin cuvinte, 
adesea şi-au dat mâinile unele altora în timpul slujbelor religioase şi, văzând la-
crimi unele în ochii celorlalte, au înţeles adâncimea dorinţei reciproce de pace, 
aceasta a fost o călătorie de descoperire şi de angajament reînnoit spre a găsi căi 
efective pentru a lucra pentru pace.

Ar trebui, de asemenea, spus că, urmare a încrederii dezvoltate între parti-
cipanţii la acest dialog în desfăşurare, creştinii americani au devenit tot mai mult 
conştienţi de enormele ameninţări şi dificultăţi sub care trăiau fraţii şi surorile lor 
din URSS. Acolo unde a fost posibil, americanii au luat apărarea creştinilor care 
se aflau în închisoare sau a celor care au suferit pentru că au luat poziţie puternică 
pentru drepturile omului. Aceasta cerea adesea discreţie şi discernământ în căuta-
rea de căi mult mai efective spre a fi de un real ajutor pentru persoane şi biserici 
din URSS. Este suficient să spunem că Consiliul Naţional şi constituenţii lui au 
jucat un rol semnificativ în negocierile oficiale din Europa, menite să ajungă la 
acorduri cu privire la statutul drepturilor omului în cadrul fiecăreia dintre naţiunile 
Europei, precum şi la nivel internaţional.

Mult mai multe s-ar putea şi ar trebui scrise despre războiul rece şi munca 
Consiliului Naţional al Bisericilor. Însă probabil că este suficient să facem câteva 
observaţii şi să tragem câteva concluzii. Este clar pentru cea mai mare parte a pu-
blicului american că Uniunea Sovietică şi Europa de Est au reprezentat imperiul 
răului, ceea ce impunea ca SUA să se înarmeze pe toate căile împotriva duşmăniei 
ei. Această viziune întunecată şi arbitrară despre URSS a sugerat de asemenea că cei 
mai mulţi dintre cetăţenii sovietici nu puteau fi de încredere, de vreme ce în cea mai 
mare parte a fost observat adesea faptul că oamenii au parte de guvernele pe care 
le merită. Astfel de temeri, stereotipuri şi judecăţi au făcut imposibil ca realităţile 
politice să fie văzute foarte clar, să se facă judecăţi înţelepte sau să se ia decizii con-
structive. Rezultatul a fost că ruptura dintre Est şi Vest creştea chiar mai ameninţător, 
nu numai pentru americani şi sovietici, ci şi pentru întreaga umanitate. 

Ceea ce este cel mai instructiv şi semnificativ în această istorisire este faptul 
că Consiliul Naţional a respins alternativa construirii unui zid protector şi a căutat, 
în schimb să construia să punţi de legătură. Nu a început cu asumarea faptului 
că sovieticii erau duşmani, ci cu convingerea că toate fiinţele umane sunt create 
după chipul lui Dumnezeu, că fiecare este profund iubit de către Dumnezeu  şi că 
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toţi au o infinită valoare, ca un rezultat al acestui dar extraordinar. Cu aceasta s-a 
ajuns la convingerea că modul de a trata ameninţările şi pericolele vieţii umane nu 
este pur şi simplu de a te proteja pe tine însuţi sau vreo naţiune, ci de a vorbi cu 
duşmanii, de a deschide şi susţine dialogul, oricât de dificil este acest lucru. Ceea 
ce au descoperit cei implicaţi a fost faptul că dialogul nu este doar un mijloc de a 
învăţa despre alţii, ci, de asemenea, de a ajunge să ne cunoaştem pe noi înşine pe 
căi profund noi, să ne vedem pe noi înşine în relaţie cu alţii. Se poate foarte bine 
ajunge la concluzia că putem să învăţăm cel mai mult şi mai bine despre noi înşine 
de la cei care sunt cei mai diferiţi de noi, de la aceia care sunt în toate sensurile 
„străini” sau chiar duşmani.

Consiliul Naţional a căutat de asemenea să aibă relaţii cu Bisericile creştine 
şi comunităţile din URSS pentru că ei erau fraţii şi surorile noastre în Hristos. 
Consiliul a căutat să întărească aceste legături, cu atât mai mult cu cât acestea 
erau Biserici care experimentau profunde încercări dureroase şi suferinţe. A vorbi 
împreună, a te ruga împreună, a mărturisi împreună a fost în sine o expresie a 
misiunii Bisericii în lume. Şi oarecum în ciuda unei istorii întregi a separărilor 
tragice şi diviziunilor în rândul Bisericilor lumii, a continuat convingerea că Bi-
serica este una pentru că unitatea este darul propriu lui Dumnezeu şi nu poate fi 
distrus.Într-adevăr, acest dar aduce mărturie pentru realitatea unităţii umanităţii, 
o unitate care transcende diferenţele de rasă şi naţiune, de ideologie, clasă şi gen. 
În măsura în care a fost posibil, CNB a creat legături fragile, dar reale, precum şi 
canale de legătură între popoarele înstrăinate. (De exemplu, în 1983, după prăbu-
şirea zborului 007 al companiei aeriene Korean Airlines, vreme de mai multe zile 
s-a crezut că singurele instituţii din SUA şi URSS care comunicau unele cu altele 
erau Consiliul Naţional al Bisericilor şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Ruse).

Astfel, mulţi protestanţi americani care au călătorit în URSS ca răspuns la 
adâncile preocupări politice, s-au întors spre a relata că unul dintre rezultatele cele 
mai neaşteptate ale călătoriei a fost impactul pe care l-au avut asupra lor întâlnirile 
cu viaţa, cultul şi oamenii Bisericii Ortodoxe Ruse. Drept rezultat, ei şi-au văzut 
viaţa lor ca protestanţi americani în mod diferit şi s-au uitat apoi la comunitatea 
creştină din URSS cu alţi ochi şi cu o speranţă diferită pentru viitor. 

O altă lecţie pentru mulţi participanţi la dialog a fost aceea că nu va mai 
fi niciodată posibil pentru americani să definească fidelitatea creştină în aceiaşi 
termeni simpli şi înguşti precum au făcut-o înainte sau să presupună că ei ştiau 
cu precizie cum stau lucrurile. Ce anume înseamnă sau ce anume presupune a fi 
credincios? Viaţa într-o societate închisă a fost plină de pericole, contradicţii, ris-
curi şi ambiguităţi despre care americanii au avut o restrânsă experienţă proprie, 
dar au fost ajutaţi să o înţeleagă. Creştinii din URSS uneori au trebuit să ia decizii 
care i-au dus la martiriu, însă ei au trebuit, de asemenea, uneori să trăiască în 
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compromis pentru a proteja vieţile altora şi pentru a permite Bisericii să continue 
să slujească unei largi populaţii aflate în nevoi. Faptul că unii lideri bisericeşti 
pe care americanii i-au întâlnit în dialog au raportat, de exemplu, cu regularitate 
autorităţilor politice ceea ce s-a spus pe parcursul discuţiilor nu înseamnă în mod 
necesar că astfel de oameni au fost duşmani ai bisericii. Într-adevăr, a fost adesea 
util să se asculte cu grijă ceea ce astfel de persoane au spus căci aşa s-a putut în-
văţa ce anume se întâmpla cu adevărat în biserici şi ceea ce putea să facă cineva 
din afară pentru a exprima solidaritate autentică sau să încerce să ajute. Acest 
fapt a fost cu totul adevărat în contextul conversaţiilor dintre capii Bisericilor 
celor două naţiuni. Fără a romantiza acest subiect, se poate, cu siguranţă, spune 
că pe parcusul acestor ani dificili din URSS, unii creştini au expus în mod liniştit 
şi cu putere, în multe moduri surprinzătoare, o mare loialitate faţă de Evanghe-
lia creştină. Aceia care au fost destul de norocoşi să viziteze şi să vorbească cu 
astfel de creştini au prins idei ocazionale ale acestor acte şi semme de autentică 
credincioşie creştină.

Ce fel de istoriografie ne va permite cel mai bine să învăţăm din această 
bogată experienţă a istoriei noastre comune? Uitându-ne mai bine la experienţa 
noastră ca şi creştini în războiul rece, putem noi să învăţăm ceva de valoare pentru 
dialogul în care trebuie să ne angajăm acum cu islamul, în diferite forme şi contex-
te? Iar în capitalismul şi societăţile economiei de piaţă în care noi creştinii trăim 
acum este ceva din istoria noastră recentă care poate să ne ajute să provocăm un 
dialog serios despre necesitatea urgentă de dreptate economică ca o parte esenţială 
a unei societăţi sănătoase? În vremea când socialismul este un cuvânt murdar în 
cele mai multe din discursurile politice, cum anume putem să fim siguri că pro-
blemele celor în nevoi, ale săracilor, ale celor cu dizabilităţi, ale celor bolnavi, 
ale bătrânilor, provoacă presupuneri intolerabile cu privire la distribuţia bunurilor 
care la ora actuală predomină în cele mai multe dintre locurile unde noi trăim? 

În faţa noastră se află acum sarcina provocatoare de a învăţa mult mai mult 
despre Biserici şi războiul rece. Trebuie să luăm foarte în serios această sarcină. 
Există încă multe de descoperit şi de înţeles. În acelaşi timp, haideţi să răspundem 
acestei provocări nu doar uitându-ne înapoi, ci permiţând acelei experienţe trecute 
să ne lumineze şi să ne instruiască pentru noile responsabilităţi cu care viitorul 
deja ne confruntă.

Traducere din engleză de Pr. Lect. Dr. Daniel Buda 


