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-AbstractThe poet and journalist, later to become father Daniil, is one of the
founders of the well-known spiritual movement “Rugul Aprins”. A number of
studies have been written lately about his life and work, some of them being
extremely valuable. Others, however, launch a number of dubious and
problematic aspects without performing a critical analysis of the documentary
sources.
The most debatable aspect refers to the alleged “legionarism” of Daniil
Sandu Tudor or his capacity of “confessor of legionnaires” in the ‘50s of the last
century, ideas which are circulated insistently enough in certain circles. This
struck many as strange as during the inter-bellum period Sandu Tudor was a
left wing thinker, displaying anti-legionary convictions. Could he have known a
different type of “conversion” after communism had been established?!
We will try to clarify this problem by analysing the documents of that
era, especially those produced by the Securitate, which applied this label to
father Daniel and send him to Aiud. We will try to see how this suspicion arose,
how it was verified and how the construction of this stigma was eventually
“perfected”. The text analysis method will highlight the manner in which the
meanings and significance of words and gestures “slide” according to the
interests of the investigators, paying special interest to the Securitate officer –
Informant relationship as well as to the reciprocal (mis)understandings
between these characters.
Keywords: communism, the Legionary Movement, Romania, extremism,
the „Securitate”, Daniil Sandu Tudor.
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DANUBIUS XXXV
Motto: „Iată piatra asta prețioasă... Dacă o vei așeza dinaintea ochilor, poți să
citești ca într-o carte gândurile oamenilor, oricât ar fi de ascunse. Și aflându-le,
poți cântări fără greș faptele lor”.
Rubinul cel fermecat, 1001 de nopți

-

-

„Dacă am trăi în vremuri de înțelepciune, aș face un gest istoric, trimițând
primului ministru al țării, la palatul președinției de consiliu, ceea ce sciții au trimis
lui Darius, când, pe la sfârșitul veacului al șaselea înainte de Hristos, au trecut
Dunărea să cotropească cu tirania lui aceste meleaguri. I-aș trimite un sol gol care
să-i întindă, pe o tavă mare de aramă, un șobolan, o broască, o pasăre și cinci
săgeți, dar, pe lângă acest simbolic plocon scitic, aș mai adăuga și un semn
modern, oala lui Papini.1
Cum solul cel gol ar rămânea mut, domnul Guță2, ca și Darius, s-ar umple
de mândrie și ar înțelege că toți locuitorii României Mari îi închină, cu aceste
semne, pământul, apele, aerul și armele lor. Numai chestia cu oala lui Papini l-ar
stânjeni puțin. Dar ar trece peste asta.
O slugă pricepută, care ar cunoaște tâlcul acestor pilde obișnuite la Sciți și la
urmașii lor dornici de libertate, l-ar dezmetici, însă, pe premierul nostru, ca și pe
Darius:
Iată, adevăratul tâlc al semnelor: Dacă nu veți zbura ca păsările, ori ca broaștele
nu veți trece apele înot, dar mai ales nu veți fugi pe sub pământ ca șobolanii, veți fi
uciși de săgețile noastre.
Dar semnul cel din urmă, adăugat la semnul Sciților, oala lui Papini, ce
însemnează, ar întreba domnul Guță?
Ultimul semn ar spune: Dacă cumva săgețile nu te vor atinge, nu te îngâmfa
zadarnic. Văd că ai ajuns să asuprești și să oprești până și cuvântul oamenilor.
Apăsarea asta va izbucni și se va sparge asupra ta, ca această oală înăbușită prea
mult. Cunoști povestea oalei lui Papini.
Darius a înțeles și-și întoarse oștile asupritoare, înapoi în țara lui. Domnul
Guță va surâde și va rămâne locului, și nu va înțelege nimic din fleacurile astea.”3

Introducere. Istoria ca demers critic și demonstrativ
Cine este cu adevărat X? Iată o întrebare pe care fiecare om și-o pune adesea
în viață. Pentru istoric, această dilemă este parte-cheie a instrumentarului meseriei
1

Este vorba de fapt despre Denis Papin, fizician și inventator francez din veacul al XVII-lea,
care a contribuit, prin descoperirile sale, la construcția motorului cu abur. Este cunoscut mai
ales pentru inventarea cazanului sub presiune, prevăzut cu o supapă care elimină surplusul de
abur, care ar determina explozia recipientului. Principiul a fost aplicat pe scară largă la
fabricarea oalelor de gătit sub presiune. Sandu Tudor sugerează că absența unei „supape” în
spațiul social poate determina „explozia” unei societăți.
2
Gheorghe Tătărescu.
3
Sandu Tudor, Confiscarea cuvântului. Fabulă, în „Credința”, 12 februarie 1935.
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sale, în care biograficul joacă un rol atât de important, slujitorul muzei Clio fiind
(sau ar trebui să fie) printre cei mai avizați în ceea ce privește limitele în care putem
afla răspunsul corect la întrebare.
Limitele acestei cunoașteri sunt date, în esență, de două aspecte: 1. mărimea
și calitatea materialului documentar și 2. de propriile noastre cadre de gândire, în
care putem include prejudecățile personale sau grilele impuse de societate. Având în
vedere că acest material se bazează, în proporție covârșitoare, pe documente din
arhivele fostei Securități, vom ilustra cele spuse cu exemplul unui preot, P.S., care
este arestat într-o primă instanță pentru acuzația că s-ar fi folosit de amvon pentru a
induce în rândurile oamenilor atitudini dușmănoase. Preotul se străduie să
demonstreze că nu a făcut acest lucru și, surprinzător, Securitatea îi dă drumul. La
scurtă vreme după aceea el era arestat din nou. Crezând că a fost o neînțelegere și că
a fost arestat pentru același lucru, P.S. reia vechiul discurs justificativ. De data
aceasta, ofițerii nu-l iau în seamă, iar preotul rămâne în închisoare. 4
Avem de-a face cu un caz clasic de neînțelegere a modului de a gândi a
celuilalt. P.S. credea că ofițerii de Securitate aveau disponibilitatea să-l înțeleagă, să
afle cine este el cu adevărat. În fapt, securiștii primiseră o grilă și prin ea filtrau pe
toți cei care le treceau prin mână. Prima dată preotul a fost arestat în baza ordinului
Cabinetului MAI nr. 100/3aprilie 1950, în care se prevedea că vor merge în colonii
de muncă inclusiv preoții care, sub masca religiei, fac propagandă împotriva
regimului. Cele spuse de P.S. la anchetă s-au pliat pe această grilă și a avut norocul
să găsească un ofițer care chiar a ținut seama de argumente preotului, deși putea la
fel de bine să nu o facă. A doua oară, el este arestat pe baza H.C.M. nr. 1554/22
august 1952, iar argumentele sale au căzut în gol, deoarece, de data aceasta, P.S.
fusese arestat pentru că avea un frate care fusese demnitar într-unul din guvernele
interbelice, ancheta rezumându-se la o simplă constatare a gradului de rudenie.
Documentele produse de fosta Securitate au stârnit pasiuni în rândul
societății românești. O historia arcana era în sfârșit scoasă la iveală, iar adevărurile
ascunse deveneau accesibile. Se credea că, pătrunzând în intimitatea persoanelor
urmărite, prin mijloacele specifice, Securitatea aflase cine erau „cu adevărat”
oamenii urmăriți. Ulterior, rateurile sistematice constatate au generat un scepticism
epistemologic, răspândindu-se „în popor” convingerea că nu poți afla nimic real
dintr-o masă de documente care, în ultimă instanță, este doar maculatură.
Ca întotdeauna, lucrurile sunt undeva la mijloc. Din arhivele Securității se
pot afla multe, cu condiția să înțelegem, în primă instanță, logica care stă în spatele
generării acestor documente, calitatea surselor din care au fost alcătuite și grila de
interpretare. De fapt, lucrul acesta este la fel de valabil în orice situație.
4

ACNSAS, fond Penal, dosar 69248.
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Despre opțiunile politice ale poetului și jurnalistului Alexandru Teodorescu
(Sandu Tudor), devenit ulterior ieroschimonahul Daniil, am scris, pe scurt, încă din
2002, iar cele spuse atunci le consider și acum valabile. 5 De ce reiau problematica,
într-un material atât de amplu?
Sandu Tudor a fost, și este, un personaj controversat, dar aceste controverse
vin, în mare parte, din grilele diferite care i-au fost aplicate și din negarea
sistematică a ceea ce afirma despre sine, un adevărat blestem care l-a urmat, datorită
încăpățânării de a fi în afara curentelor mainstream ale epocii. După cum se va
vedea în cele ce urmează, în perioada interbelică Sandu Tudor este victima unei grile
care spune că a fi creștin înseamnă a fi de dreapta, iar a simpatiza stânga conducea
automat la integrarea ta în rândurile comuniștilor. Sandu Tudor, care vorbește
deopotrivă de creștinism și aduce în discuție idei de stânga, este o „ciudățenie”, care
este foarte greu digerabilă din punct de vedere conceptual. Din acest motiv, o parte a
celor care aveau de-a face cu Sandu Tudor, excedați și de firea sa colerică, au căutat
explicații în altă parte decât în spațiul ideilor, vorbind de „oportunismul”
jurnalistului sau de „caracterul vicios” al personajului.
Sandu Tudor a fost urmărit de către serviciile secrete încă din perioada
interbelică, când ipoteza de lucru era faptul că ar fi „comunist”. După 1945, ipoteza
de lucru a Securității a fost opțiunea „legionară”. În fișa de arest din 1958 stă scris
clar, subliniat cu roșu: „Apartenența politică la data arestării: legionar; în trecut:
legionar”.6 Care este adevărul în această privință?
După 1990 Sandu Tudor a fost cunoscut mai ales prin relatările părintelui
Andrei Scrima, care a relevat opiniei publice românești miracolul „Rugului Aprins”.
Vorbind despre cele petrecute în anii ’50, involuntar, părintele Scrima a accentuat
dimensiunea spirituală a fenomenului, deoarece Securitatea denaturase lucrurile și le
coborâse la nivelul unui „ordinar” demers politic. Părintele dorea să sublinieze că
„Rugul Aprins” nu a fost o simplă conspirație anticomunistă, ci în primul rând un
act spiritual, prin care cei implicați s-au adâncit în cunoașterea și trăirea lui
Dumnezeu. În același timp, cei care-l ascultau fascinați pe părintele Scrima, nu
puteau să creadă că acesta ar fi fost totuși parte, împreună cu membrii „Rugului
Aprins”, ai Bisericii Ortodoxe Române, pe care o vedeau, în integralitatea ei,
vândută regimului comunist.7 Din acest motiv, pentru ei „Rugul Aprins” era o
5

George Enache, Daniil Sandu Tudor - pagini din dosarul de anchetă nr.113668, în
„Arhivele Securității”, 1, 2002, pp.169-203.
6

ACNSAR, fond Penal, dosar 13495, f. 170.
Din acest motiv unii au acceptat foarte greu ideea că membri a fostei asociații „Rugul
Aprins” au fost protejați de Justinian, în pofida faptului că însuși Sandu Tudor vorbește
adesea de acest fapt (vezi infra).
7
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„oază”, o confrerie inițiatică, un grup ce lasă deoparte „lumea cea rea”, pentru a se
refugia (izola) în spațiul spiritului.
Fără îndoială, accentul pe imersiunea în această durată calitativă, explorarea
relației maestru-discipol și valorificarea operei teologice și culturale rezultate din
această experiență sunt gesturi cât de poate de necesare. Însă, este corectă renunțarea
totală la „exoteric”, la exprimările mundane ale personajelor? Sandu Tudor „este”
doar în ritmul rugăciunii isihaste și a scrierilor sale teologice? Restul activității sale
nu contează? Nu trebuie să luăm în seamă faptul că, în documentele Securității, se
spune că părintele Daniil se interesa avid de politică și vorbea mereu de un proiect
paideic deschis, cu implicații pe plan socio-politic? Nu încercăm astfel să-l
construim pe părintele Daniil după o grilă care exprimă propriile gânduri,
prejudecăți, așa cum au făcut contemporanii săi (scriitori, jurnaliști, agenți ai
serviciilor secrete)?
Conștient că nu pot să spun cu certitudine cine a fost Sandu Tudor (părintele
Daniil), mi-am propus în cele ce urmează să văd, în primul rând, pe ce ne bazăm, să
fac o evaluare a surselor pe care se poate construi biografia personajului. Evident, nu
puteam să le iau pe toate, așa că m-am rezumat la documentele produse de către
poliția politică. Cu alte cuvinte, am dorit să văd ce concluzii aș putea trage referitor
la ideile politice ale lui Sandu Tudor citind aceste dosare. Așa cum am spus, Sandu
Tudor a fost urmărit și în perioada interbelică, însă acest dosar nu s-a păstrat
integral, așa cum a fost produs. Din vechiul dosar a rămas doar o selecție operată de
Securitate în 1950-1951, când se judeca primul proces din perioada comunistă a lui
Sandu Tudor. Acuzat că a persecutat comuniști, el a insistat pe atitudinea lui de
stânga în paginile ziarului „Credința” și pe conflictele avute cu ziarele de extremă
dreapta. Selecția făcută de Securitate a vizat aceste aspecte, modificând (poate)
perspectiva care ar fi rezultat dacă am fi avut la îndemână întreg dosarul. Este un
exemplu preliminar, al unei critici pe care o fac materialului existent, în care țin
seama de intențiile agenților, de subiectivitatea și pregătirea informatorilor, de cât de
convingătoare par, la o primă lectură, informațiile prezentate.
Dimensiunile excesive ale materialului s-au impus tocmai din această
necesitate, de a face, în același timp, o critică și o demonstrație. Studiul ar fi putut fi
realizat în câteva pagini, dacă aș fi optat pentru o „prezentare”, în care să folosesc
câteva citate, cu rol „ilustrativ”. În acest caz, cititorul ar trebui să creadă că, în
spatele acestui demers, a existat un întreg laborator hermeneutic, care m-a condus la
aceste concluzii, sau să purceadă el însuși la studierea documentelor. Am optat
pentru a pune în fața lectorului însuși laboratorul și i-am oferit documentele
disponibile, astfel încât să nu se poată spune că am oferit o selecție interesată, cum
se întâmplă adesea, când lăsăm din dosare deoparte anumite informații și le
privilegiem pe altele, fără a explica de ce facem acest lucru. De aceea, am citat
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consistent din tot ceea ce am considerat că este relevant pentru discuția noastră,
oferind o viziune „spațială”, în care se găsește, deopotrivă, și relatarea
informatorului și sinteza ofițerului, astfel încât să se vadă diferențele de percepție și
interpretare dintre cei doi.
În același timp, lectura documentelor este „orientată”, textul de față nefiind
o simplă culegere de documente, care sunt reproduse așa cum sunt ele în dosar, ci
ele sunt rearanjate pentru a ajuta la demonstrarea unor ipoteze. Am constatat,
studiind multe dosare de Securitate, că se pot construi lucrări absolut noi prin simpla
permutare a documentelor dintr-un dosar, schimbând criteriul de clasificare al lor.
Ipoteza de lucru a fost că Sandu Tudor a avut, de-a lungul vieții, o viziune
coerentă asupra problemei politicului și a relației acestuia cu spiritul, că nu a fost
nici comunist, nici legionar, lucruri care se pot decela din însăși lectura dosarelor
poliției politice, fără multe adaosuri. Nu spun că acesta este adevărul, dar este un
fapt cel puțin verosimil, după cum, în absența unor documente suplimentare, se
poate spune că sunt verosimile și alte ipoteze, exprimate în diverse note informative.
Mi-am permis să cred totuși că unele scenarii sunt mai credibile decât celelalte, să
mă îndoiesc de unele afirmații, mai ales dacă porneau dintr-o singură sursă, sau să
dau credit, totuși, celor spuse de informatorii care merg la Rarău, dată fiind calitatea
și convergența relatărilor lor.
Așa cum am spus, am încercat, pe cât posibil, să mă limitez la interpretarea
documentelor din dosarele Securității, însă, inevitabil, am simțit nevoia să lărgesc
cadrul în anumite situații, recurgând la alte articole ale lui Sandu Tudor, în afară de
cele prinse în dosare sau să ofer alte grile de lectură posibile interpretărilor deja
sugerate.
Jurnalistul Sandu Tudor – între convingeri politice, căutări spirituale și
scandaluri publice
La sfârșitul lunii septembrie a anului 1934, Alexandru Teodorescu (Sandu
Tudor), director al ziarului „Credința”, a afirmat în fața întregii redacții că este pus
sub urmărire. Un căpitan de poliție s-ar interesa tot timpul de el iar unul dintre
redactori ar fi agent informator, care ar primi de la organele statului suma de 3000
de lei pe lună pentru a semnala ceea ce se petrece în redacție. 8
Într-adevăr, Sandu Tudor era pus sub urmărire, „beneficiind” și de un dosar
personal (1173) deschis de către Serviciul Special de Informații.9 Nu era un lucru
ieșit din comun. Serviciile de represiune din perioada interbelică monitorizau atent
presa, pentru a identifica activitatea politică a jurnaliștilor, motivele anumitor
campanii jurnalistice, dacă în spatele acestora se aflau persoane sau structuri care
8
9

ACNSAS, fond Penal, dosar P13495, vol. 2, f. 14-16.
Ibidem, f. 62.
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finanțau respectiva campanie. În fondurile SSI, accesibile la Arhivele Naționale, se
păstrează dosare de urmărire a diverselor publicații, iar lectura loc este, la prima
vedere, descurajantă pentru cineva care are o viziunea idealizată cu privire la
perioada interbelică10. Presa vremii era un spațiu al confruntării fără menajamente,
în care atacurile între publicații erau la ordinea zilei, primirea de bani pentru a
instrumenta o campanie împotriva cuiva o practică curentă iar folosirea șantajului
(cumpărarea tăcerii celui implicat în chestiuni oneroase de către redacția care deținea
informații) era un fapt firesc. În același timp, nu trebuie ignorată acțiunea organelor
de represiune, care, la ordin, puteau să instrumenteze scenarii menite să compromită
personaje devenite incomode, folosindu-se inclusiv de presă. În acest caz este
elocventă afacerea Malaxa-Auschnitt din 1939-1940, care s-a încheiat cu
condamnarea la închisoare a lui Max Auschnitt, din ordinul lui Carol al II-lea, și
scăparea lui Malaxa, care fusese acuzat public de afaceri oneroase cu Auschnitt. 11
În acțiunea de supraveghere a redacțiilor se folosea pe scară largă metoda
recrutării unor persoane din interior, bine plătite. Faptul era bine cunoscut iar Sandu
Tudor nu trebuia să facă mari eforturi pentru a deduce cum decurgea acțiunea
informativă.
Cu câteva excepții notabile (cum este cazul lui Stelian Tănase) 12 aceste
dosare de urmărire dedicate presei interbelice au fost prea puțin studiate. Și aici
avem de-a face cu marea problemă a realității celor consemnate în dosar, deoarece
nu există garanția sincerității celor care relatează faptele. Lucrurile sunt adesea atât
de divergente, încât numai o investigație extrem de atentă poate să le decanteze. De
10

De exemplu, în Fondul Președinția Consiliului de Miniștri – Serviciul Special de
Informații (ANIC), în dosarul 5/1934, sunt câteva note informative, oferite de o persoană din
interiorul redacției „Facla”, care arată că în luna mai 1934 publicația a început o campanie
împotriva achiziționării de către armată a unor măști de gaze de fabricație germană. În
spatele acestei afaceri, arăta informatorul, s-ar fi aflat de fapt Nicolae Malaxa, care dorea să
fabrice el aceste măști de gaze, obținând în acest sens sprijinul ministrului de Război, Paul
Angelescu. În contextul în care scandalul afacerii Skoda era încă viu în mințile românilor,
ideea de a produce echipament militar în țară avea mari șanse de a fi receptată favorabil. Paul
Angelescu a fost ministru în toate cabinetele conduse de Gheorghe Tătărescu, profitând din
plin de suveica comenzilor de stat către mogulii industriei românești, în special Nicolae
Malaxa, acțiune patronată de regele Carol al II-lea și Elena Lupescu. În august 1937 a
demisionat din funcția de ministru pentru a prelua șefia consiliului de administrație a
societății Astra. Dacă în 1934 „Facla” îl sprijină pe Paul Angelescu, Sandu Tudor îl atacă
dur, dovadă interesele diferite, deși Sandu Tudor era extrem de apropiat de redacția „Facla”.
Documentele din dosar sunt un exemplu de infiltrare a redacțiilor de către SSI.
11
Ioan Scurtu, Războiul nababilor. Malaxa vs. Auschnitt, în „Historia”,
https://www.historia.ro/sectiune/
general/articol/razboiul-nababilor-malaxa-vs-auschnitt,
Internet.
12
Stelian Tănase, Avangarda românească în arhivele Siguranței, Polirom, 2008.
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cele mai multe ori însă, la o asemenea distanță de timp și în condițiile unei
documentații incomplete, este foarte greu de stabilit cine are sau nu dreptate.
Sandu Tudor s-a plâns că urmărirea lui de către servicii se datora campaniei
de presă dusă împotriva Ministrului de Război (generalul Paul Angelescu) 13, iar
procesul în care a fost târât la începutul anului 1935 era de fapt o făcătură,
instrumentată de persoane cu înalte funcții guvernamentale. Datele existente în dosar
sunt prea puține și contradictorii pentru a putea clarifica, doar prin ele, lucrurile.
Dosarul întocmit de Securitate, care cuprinde documente din arhiva SSI
dedicate lui Sandu Tudor, nu conține prea multe referiri la campania dusă de
„Credința” împotriva lui Paul Anghelescu 14 sau mult mai celebrul conflict cu trei
dintre fruntașii grupării „Criterion” (Petru Comarnescu, Mircea Vulcănescu și
Cristian Tell)15. În schimb include ample extrase din presa vremii cu privire la
13

ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f. 14-16.
Există în dosar un singur articol, din 29 iunie 1934, intitulat „Râmă: un orator strălucitor”,
în care Sandu Tudor persiflează prestația considerată jalnică a ministrului, care a trebuit să
răspundă în Parlament la o interpelare a deputaților Virgil Madgearu și Pamfil Șeicaru, cu
privire la achiziția unor puști-mitraliere. Sandu Tudor afirmă că nu afacerea în sine îl
preocupă ci faptul că generalul Paul Angelescu este un personaj șters, complet nepotrivit
pentru postul pe care-l ocupă, un produs al politicianismului românesc (ibidem, f. 117).
15
Iată povestea scandalului, așa cum o istorisește Zigu Ornea: „Sfârșitul «Criterionului» a
fost determinat de un scandal, imund, de presă. Un tânăr balerin, Gabriel Negri, a dansat, în
toamna lui 1934, pe muzica lui Debussy (Preludiu la după-amiaza unui faun), într-un
spectacol, de mare succes, la operă. Balerina Floria Capsali, invidioasă, a acreditat, înaintea
gazetarilor, ideea că interpretarea lui Negri dezvălui aplecări pederaste. Cum în programul
tipărit al spectacolului, balerinul integrase texte de Petru Comarnescu și Mircea Vulcănescu,
curând Credința lui Sandu Tudor i-a acuzat pe cei trei de practicare a moravurilor pidosnice.
Declanșarea scandalului avea mobiluri diversificate. Zaharia Stancu, redactor la «Credința»,
dusese o campanie împotriva politicianului Manolescu-Strungă. Fiica politicianului era
logodită cu Comarnescu. Acesta din urmă firește că ricana. În replică Stancu l-a acuzat în
Națiunea Română că e homosexual. Cei doi au polemizat. Stancu l-a provocat la duel pe
Comarnescu, care a refuzat provocarea. «Credința» s-a folosit de incidentul spectacolului dat
de Negri, acuzându-i de homosexualitate pe cei trei (Negri, Vulcănescu, Comarnescu) plus
Al. Cr. Tell. Vulcănescu, indignat, s-a dus la redacția gazetei pentru a-l lovi pe Stancu. A
fost, acolo, o încăierare, terminată cu evacuarea, cu poliția, a lui Vulcănescu. A urmat o
violentă campanie a «Credinței» (atunci a lansat Zaharia Stancu expresia «cavalerii de
Curlanda»). Campania convenea «Credinței», pentru că grobianismul prinde la public și
tirajul ei a crescut sensibil. Mircea Eliade crede, în memorii, că Ministerul de Interne
îmboldea «Credința» pentru că era interesat în compromiterea «Criterionului». Ipoteza nu e
deloc de ignorat. Curios e că Sandu Tudor, poet religios și teolog ca pregătire, s-a putut
coborî până la astfel de suburbane atacuri, invectivându-și colegi stimați de generație. ...
Campania a continuat toată luna ianuarie 1934. Agresații l-au dat în judecată pe Sandu
Tudor. Finalmente, aceștia au câștigat procesul, sentința obligând «Credința» să insereze în
paginile ei decizia tribunalului. ... Dar dezastrul «Criterionului» s-a produs. Foști colegi și
prieteni nu-și mai vorbeau sau se repudiau. ... Asociația s-a pulverizat și și-a încetat
14
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scandalul declanșat referitor la acuzația de șantaj care i-a fost adusă lui Sandu Tudor
(iarăși un subiect care iscă numeroase controverse, dacă „ortodoxul” Sandu Tudor,
în calitate de ziarist, a practicat șantajul, aidoma altor confrați de breaslă).16
Punctul de vedere oficial al autorităților vremii este prezentat de ziarul
„Universul”. Conform acestuia, directorul Centralei cooperativelor de import și de
export, I. Tatos, a semnalat primului procuror al tribunalului Ilfov că ar fi fost
terorizat de trimiși ai ziarului „Credința”, care, în numele directorului Sandu Tudor,
i-ar fi cerut o sumă mare de bani pentru a nu declanșa o campanie de presă împotriva
sa și a centralei. Pentru a-i prinde pe „șantajiști” a fost organizat un flagrant la sediul
ziarului „Credința”. Directorul Tatos a venit și a dat lui Sandu Tudor o parte din
sumă pentru ca, imediat, în birou să se prezinte un procuror și un judecător de
instrucție care au confiscat banii care fuseseră marcați. Au fost arestați preventiv și
trimiși la Văcărești Sandu Tudor, Libarid Lorenian, administratorul ziarului și
Dimitrie Banu, unul din redactorii „Credinței”. 17
În aceeași zi cu „Universul”, „Credința”, sub titlul „Odioasa înscenare
împotriva «Credinței». Mafia homosexualilor a isbutit să provoace arestarea d-lui
Sandu Tudor, directorul nostru. Ziarul «Credința» continuă lupta lui de necruțătoare
demascări”, prezenta o versiune complet diferită asupra faptelor: „Ieri după amiază,
se spune în material, directorul nostru, dl. Sandu Tudor, a căzut victima unei odioase
înscenări... «Credința» n-a menajat pe nimeni. «Credința» a atacat partidele politice
care se acuză zilnic, în Parlament și în cotidianele oficioase, de jaf din avutul public.
«Credința» a atacat cu o îndreptățită violență pe acei oameni politici, atât de
numeroși, care prin incapacitățile lor, au dus acest stat la marginea prăpastiei.
existența.” (Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Cartea
Românească, Google Play Edition, p. 155-156). Nici azi nu este clar de ce Sandu Tudor s-a
implicat în scandal, sprijinindu-l pe Zaharia Stancu, împotriva prietenilor de la «Criterion».
În dosar, legat de această poveste, este doar un extras despre conflictul generat de Mircea
Vulcănescu, cu prilejul venirii lui la redacția „Credinței”, în consemnarea ziarului „Facla”,
care a sprijinit cel mai mult „Credința” pe durata scandalului (ACNSAS, fond Penal, dosar
13495, vol. 2, f. 122).
16
În Memorii, Valeriu Anania relatează următorul fapt, petrecut la închisoarea Aiud, în
timpul reeducării: „Necazul l-am avut la întoarcerea în secție, unde părintele Daniil – altfel
om duhovnicesc și cu prestigiu cultural – opina pentru începerea reeducării. ... Mai mult,
mărturisea că se va oferi să înceapă el. Umbla de la om la om, căutându-și aderenți, și nu l-a
potolit decât amenințarea fostului său ușier de la ziarul Credința, legionar, care se oferea să-i
pună fostului gazetar Sandu Tudor întrebări și apoi să precizeze el câte milioane de lei îi
adusese în pachete, de la ușă până la safe, prețul monstruoaselor șantaje cu care-i despuia pe
oameni de parale.” (Valeriu Anania, Memorii, Editura Polirom, 2008, p. 327). Istorisirea lui
Valeriu Anania este pusă sub semnul întrebării de către Marius Vasileanu (Publicistica lui
Sandu Tudor, în „Convorbiri literare”, 27 decembrie 2013, http://convorbiriliterare.ro/?p=1718, Internet).
17
„Universul”, 23.02.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, f. 31).
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«Credința» a dezvăluit în ultima vreme turpitudinea morală în care viețuiește așa
numita elită a Capitalei... Nu ne surprinde deci înverșunarea furioasă împotriva
noastră și nici absurditatea asasinatului moral ce se încearcă.”18
Sintagma „mafia homosexualilor” făcea referire la scandalul cu cei trei
membri Criterion. Articolul pretexta că, pentru a se acoperi procesul de calomnie
care începuse și pe care ar fi urmat să-l piardă, Petru Comarnescu ar fi intervenit la
socrul său, Ion Manolescu-Strungă, ministru liberal al industriei și comerțului, intrat
și el în colimatorul redactorilor de la „Credința”. Acesta ar fi instrumentat, prin
intermediul lui I. Tatos, farsa că cei de la Centrala cooperativelor ar fi dorit să
cumpere publicitate în paginile „Credinței”. Cu acest gând Sandu Tudor și cei doi
colegi s-ar fi întâlnit cu Tatos, iar banii i-au crezut un avans pentru aceste servicii. 19
De această instrumentare nu ar fi fost străin nici ministrul de Interne, Ion Inculeț. 20
Cine are dreptate în tot acest scandal? Cunoaștem precis doar deciziile
justiției, fără alte detalii. Inițial, tribunalul Ilfov, secția a doua, a confirmat
mandatele de arestare pentru cei trei inculpați, dând credit astfel procurorului. 21
Ulterior, la 1 martie, Camera de acuzare, la care s-a făcut apel, a infirmat mandatele
de arestare.22 Însă procesul a continuat și, la 3 decembrie 1938, a fost pronunțată
sentința. O notă din 9 decembrie 1938 consemna următoarele: „În cercurile
gazetărești naționaliste se comentează cu satisfacție faptul că, în ziua de 3 decembrie
a.c., venind spre judecată în fața Tribunalului Ilfov, Secția I, procesul de șantaj
încercat asupra lui I. Tatos de la Centrala Cooperativelor, de către un grup de
gazetari de la dispărutul cotidian democratic „Credința”, aceștia au fost condamnați
după cum urmează: Sandu Tudor (Alexandru Teodorescu), directorul ziarului
menționat, la 2 ani de închisoare corecțională; Libarid Lorelian, armean supus
italian, administratorul ziarului, la 6 luni închisoare și expulzare după ispășirea
osândei și Banu, gazetar, la 3 luni de închisoare.
Cei trei inculpați au mai fost condamnați la 1 leu despăgubiri civile în
favoarea reclamantului și la 5000 cheltuieli de proces și procedură în favoarea
statului.”23
Scandalul „șantajului” a stârnit numeroase ecouri în presă, contradictorii,
care sunt consemnate în paginile dosarului SSI. Unele ziare, precum „Universul”,
„Epoca” sau „Viitorul”, susțin ideea că a fost vorba de un șantaj, comis de o
18

„Credința”, 23.02.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, f. 32).
Ibidem. Vezi și Înscenarea, în „Credința”, 26.02.1935.
20
Ce a telefonat Tatos lui Inculeț, în „Credința”, 27.02.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar
13495, vol. 2, f. 44).
21
„Universul”, 24.02.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol.2, f. 36).
22
Liberarea d-lui Sandu Tudor și a celorlalți doi colaboratori de la ziarul „Credința”, în
„Dimineața”, 2.03.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f.49).
23
ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f. 139.
19
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persoană avidă de bani, care a trădat valorile gazetăriei. „Universul” din 24.02.1935
titra: „O sancțiune și un avertisment”, precizând următoarele: „Nu persoanele celor
trei interesează, ci începutul de sancțiune care trebuia neapărat să vină spre a curma
o stare de lucruri dăunătoare... O sumedenie de fițuici recente au năpădit în breasla
gazetărească; o sumedenie de „ziariști” improvizați, fără pregătire și fără onestitate,
au invadat scrisul românesc. Nimic nu e cruțat în coloanele acestor foi de scandal...
O reacțiune trebuia să vină și nădăjduim că trimiterea la Văcărești a celor trei va
servi de lecție șantajiștilor care terorizează cu atâta îndrăzneală publicul lipsit de
apărare.”24 Oficiosul liberal „Viitorul” scria: „Suntem deplin încredințați că justiția
țării își va face până la capăt întreaga datorie aplicând sancțiunile severe, menite a
pune la adăpost cinstea și buna reputație a oamenilor de atacurile îndrăznețe ale unor
bandiți ai condeiului”25, în timp ce Grigore Filipescu afirma în „Epoca”: „Au apărut
prea multe ziare cu gândul că vor putea trăi din exploatarea senzaționalului și din
stoarcerea capitolelor de publicitate ale diverselor mari instituții de stat și
particulare. Cu cazul de ieri chestia reglementării profesiunii de ziarist, discutată în
adunarea generală a sindicatului, devine de acută actualitate. Nu îngrădiri de
exclusivitate, nu cerc închis, dar îngrădiri care să facă mult mai greoaie confundarea
libertății scrisului cu libertatea de a șantaja.”26
Mult mai radicali s-au dovedit a fi cei de la „Porunca Vremii” cărora
scandalul de șantaj le-a venit mănușă, deoarece, cu doar două luni înainte, în
decembrie 1934, Sandu Tudor publica o serie de articole în care-l acuza pe Ilie
Rădulescu, directorul acestei publicații care promova antisemitismul, că ar practica
șantajul tocmai asupra unor oameni de afaceri evrei: „De multe ori, scrie Sandu
Tudor în 8.12.1934, ziaristul îndrăzneț, polemist, este învinuit de către cei pe care-i
atacă și nu se mai pot apăra de șantaj.
Există, în această blagorodnică țară, un mare ziarist, pe nume își zice dr. Ilie
Rădulescu. Mare om politic, naționalist și antisemit din convingere (Portretul său
aievea îl vom face altădată). Domnul doctor e și proprietarul celui mai răspândit ziar
din țară, însă apare săptămânal și i se zice Porunca Vremii.
Iată împlinite toate elementele exterioare ca să faci șantaj: polemist de
renume, ziar de mare tiraj. Mai trebuia victima. Doctorul Ilie are însă încă o
superioritate, să amintim, e naționalist, antisemit și moralist.
În seara zilei de 29 septembrie dr. Ilie Rădulescu hotărăște distrugerea
neamului jidovesc cotropitor nemernic. În dimineața de 30 septembrie a.c. apare
primul cântec de atac. Articolul e strălucit, nimicitor, se intitulează «În iadul
jidănesc de la „Grupajul Român”». Efectul se simte după trei zile. La 2 octombrie
24

„Universul”, 24.02.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol.2, f. 35).
Ibidem.
26
„Epoca”, 23.02.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495,vol. 2, f. 29).
25
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1934 casierul ziarului d. Cucută primește vizita mult dorită, d. Deleanu (președintele
consiliului de administrație de la Grupajul Român). Cu glas dulce și pocăit
președintele Grupajului își exprimă învăpăiata dorință de a grăi cu d. doctor Ilie
Rădulescu. Cu acest prilej, de agreabilă vizită, d. Deleanu a binevoit să ungă clanța
ușii cu trei hârtii a 500 de lei...
Doctorul Ilie Rădulescu, naționalist și om de onoare, nu ia în seamă acest
neînsemnat și nesocotit gest jidovesc. La 5 octombrie 1934 dă ordin dactilografii să
copieze la mașină un articol nou... Articolul se intitula: «Grupajul Român jefuiește
CFR-ul cu zeci de milioane anual și exploatează munca de robi a hamalilor români,
în folosul jidovimii». Articolul...a fost strecurat...drept în buzunarul hainei. D.
doctor Ilie Rădulescu...s-a dus să trateze cu d. Deleanu, președintele grupajului de
jidani...
Când d. doctor Ilie Rădulescu, naționalist, antisemit și mare ziarist, s-a
înapoiat la căminul său a constata o surprinzătoare minune jidovească. În fundul
buzunarului său hârtia japoneză gălbuie se schimbase în șase zeci de hârtii albastre a
o mie de lei... D. doctor a surâs duios și a cugetat în stilul său: «Jidanul e parșiv și
infect atâta timp cât nu plătește; după aceia poate fi și un evreu cumsecade. Depinde
de chitanță”. Seara a adormit cu un adevărat zâmbet antisemit pe buze.» 27
După un asemenea text, evident că „Porunca Vremii” nu putea rata ocazia
să-l atace pe Sandu Tudor. Ilie Rădulescu i-a făcut plângere penală, iar polemica
între cele două publicații a continuat o bună vreme. 28 Sandu Tudor este acuzat că ar
fi „vândut jidanilor” și comunist. Articolul din 16.01.1936 („Încă un sabbăsgoim,
porc cu barbă, demascat!”) este revelator în ceea ce privește imaginea pe care
„Porunca Vremii” dorește să o construiască lui Sandu Tudor: „Datoria noastră este
nu numai de a-i demasca pe jidani, dar mai ales de a-i înfiera pe toți mizerabilii
trădători ai sângelui românesc... Nenorocitul ăsta (Sandu Tudor)... mizerabilul acesta
care, scrântit la cap, și-a purtat câtăva vreme stârvul prin câteva sfinte mănăstiri în
ipostaza de călugăr, biet cotoi pocăit, a răsărit dintr-o dată în presă, ca director de
27

Sandu Tudor, Ce este și cum se face un șantaj?, în „Credința”, 8.12.1934 (ACNSAS, fond
Penal, dosar 13495, f. 19). Vezi și „Doctor” în șantaje (11.12.1934), Șantaj sau nu?
(13.12.1934) și „Doctorul” și automobilul fantomă (14.12.1934) (ACNSAS, fond Penal,
dosar 13495, vol. 2, f. 20-21).
28
Conform articolului Porcul cu barbă luat de guler de justiție („Porunca Vremii”,
21.06.1936) a existat o ordonanță de trimitere în judecată pe motiv de calomnie în 1935,
procesul fiind stins prin înțelegere amiabilă. „Porunca Vremii” reia atacurile la adresa lui
Sandu Tudor deoarece acesta a redeschis problema celor 60.000 lei care ar fi fost luați de Ilie
Rădulesscu (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f. 54). O notă din dosar din 19 iunie
1936 consemnează faptul că Sandu Tudor și-a angajat gardă de corp și poartă revolver,
deoarece este amenințat de Ilie Rădulescu (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f.
105).
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gazetă... Coadă de topor al gangsterului Margulies, banditul de la Buhuși, 29 care a
prădat anul trecut, pe vremea lui Dorel, cu 700 de milioane Banca Națională,
agramatul Alexandru Teodorescu - Sandu Tudor a săvârșit un prim sacrilegiu: și-a
apropiat ca titlu al unei gazete, cu mâini murdare și cu gânduri vândute, un nume
scump al acestei țări. Pentru ca imediat, în numele „Credinței”,... acest mizerabil să
arunce cu noroi în toate credințele acestei țări. Nimic nu i-a rămas acestui porc cu
barbă, nepângărit. De la Biserică și până la ideea națională, de la Dumnezeu până la
Rege și Națiune, totul – din ordinul șnapanului Margulies – a fost de acest sinistru
dobitoc, târât în noroi...
Dar mizerabilul acesta nu se mai mulțumește de la o vreme să fie numai
closetul prin care Israel își varsă tot veninul... Canalia aceasta și-a transformat
„Credința” lui infamă în oficina celei mai scelerate și incendiare propagande
comuniste... Ceea ce aproape nu îndrăznește să gândească Pauker, tartorul comunist
de la „Dimineața” și „Adevărul”,30 cutează să facă acest dobitoc cu barbă...
Ei bine porcul cu barbă și cu suflet izraelit de la nelegiuita „Credință”,
împreună cu ticăloasa lui șandrama comunistă, trebuie prefăcută în țăndări.” 31
Prin urmare, în viziunea „Poruncii Vremii” Sandu Tudor este mai mult decât
un simplu escroc, este un comunist vândut intereselor evreiești, care are drept
obiectiv subminarea valorilor naționale. Sandu Tudor era somat să arate în public
cine îi finanța ziarul32, care ar fi avut un deficit de 10 milioane de lei anual și i se
cereau explicații despre situația sa militară, sugerându-se că ar fi fost dezertor din
armată: „Nu cumva subita și inexplicabila sa convertire la călugărie a avut drept
scop principal stingerea consecințelor penibile ale unei dezertări din timp de pace?”.

29

Lazar Margulies, acționar la Fabrica de Textile „Buhuși”, alături de Oskar Kaufman, R.
Halfon, Schlesinger (Ioan Scurtu, Istoria românilor de la Carol I la Nicolae Ceaușescu,
Editura Mica Valahie, București, 1937, p. 137. Un raport referitor la activitatea Elenei
Lupescu, întocmit de către Corpul Detectivilor, la 29 iunie 1935 preciza următoarele: „Tot
prin mijlocirea lui Oscar Kaufman, d-na Lupescu va pune mana pe 750 milioane de la Banca
Națională în contul fabricilor "Buhuși", spre a face o nouă fabrica de textile unde va trece
director Lazar Margulies, de la Buhuși.” (Miruna Munteanu, Spionaj și contraspionaj la
curtea
Elenei
Lupescu,
în
„Ziua”,
15
februarie
2003,
http://www.ziua.ro/display.php?data=2003-02-15&id=110516, Internet). Cei de la „Porunca
Vremii” consideră că Sandu Tudor a reluat atacurile deoarece, la rândul ei, „Porunca Vremii”
a atacat cuplul Margulies-Kaufman și afacerea cu Banca Națională (ACNSAS, fond Penal,
dosar 13495, vol. 2, f. 54).
30
Emil Pauker, proprietar al ziarelor „Adevărul” și „Dimineața”, frate cu Simion, tatăl
activistului comunist Marcel Pauker, soțul Anei Pauker.
31
„Porunca Vremii”, 16.01.1936 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f. 51).
32
Cu ce bani, pezevenghiule?, în „Porunca Vremii”, 18.06.1936 (ACNSAS, fond Penal,
dosar 13495, vol. 2, f. 52).
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Mai mult, se sugera că el, care atacase violent persoane considerate homosexuale, ar
fi practicat pederastia în perioada cât a activat ca marinar.33
Pe de altă parte, presa calificată de unii ca fiind „de stânga”, alții ca
„democrată”, a luat apărarea lui Sandu Tudor. „Facla”34, în primul rând, dar și
„Dimineața” sau „Ordinea”35 au sprijinit pozițiile „Credinței”, afirmând că este
vorba de o înscenare, că autoritatea politică atacă libertatea presei, cerând eliberarea
arestaților și îndemnând, alături de „Credința”, ca cetățenii să meargă la ședințele
tribunalului și să protesteze în fața unor eventuale abuzuri.36 Nicolae Carandino,
ziarist la „Facla”, care a colaborat și la „Credința”, scria referitor la scandalul de
șantaj: „Sandu Tudor e nevinovat; iată convingerea noastră intimă. Cunoaștem omul
dinainte, calitățile lui, impetuozitatea, darul naiv și dezinteresat pe care îl are de a-și
face dușmani în rândul celor mari și neobrăzați, dragostea nestăvilită pentru atacul
brav, leal, drept. Are Sandu Tudor și defecte; le avem toți. Dar cinstea lui Sandu
Tudor, onestitatea lui rămâne pentru noi – inatacabilă.”37
Pentru unii, Sandu Tudor a rămas până la sfârșit un ziarist șantajist, care a
căutat să-și acopere păcatele tinereții prin intrarea în monahism. Pentru alții, el este
victima unei înscenări, iar sentința pronunțată în 1938 este una cu caracter politic,
avându-se în vedere că, în 1937, guvernul Goga a interzis „Credința”. Doar
informații suplimentare vor ajuta la stabilirea faptelor reale în acest caz. Agenții
Securității care au selectat materialele din dosarul întocmit de SSI au fost însă mai
puțin interesați de adevăr în ceea ce privește chestiunea propriu-zisă a șantajului ci,
mai curând, au încercat să lămurească orientarea politică a lui Sandu Tudor, în
contextul procesului din 1950, în care fostul ziarist a fost acuzat în mod deschis că ar
33

Acrobațiile lamentabile ale porcului bărbos, în „Porunca Vremii”, 23.01.1936 (ACNSAS,
fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f. 55). Alte articole din „Porunca Vremii” „dedicate” lui
Sandu Tudor și consemnate la dosar sunt: Șantajistul Sandu Tudor calificat de judele
instructor, 20.06.1936; Sandu Tudor, escroc sentimental, 21.06.1936; Ziarul „Credința” este
și rămâne o simplă diversiune jidovească, 27.01.1936 (ACNSAS, fond Penal, dosar 13495,
vol. 2, f. 130-132).
34
ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, f. 28.
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„Ordinea”, 24.02.1935 (ACNSAS, fond Penal, dosar P13495, vol.2, f.34).
36
„Cetățeni ai Capitalei, veniți astăzi la orele 3 p.m. la Tribunalul Ilfov pentru a apăra
justiția, pentru a feri puterea judecătorească de amestecul samavolnic al stăpânilor. Veniți
cetățeni ai Capitalei să împiedecați sugrumarea uni glas liber. Prea am vorbit drept, prea am
vorbit deschis ca să fim pe placul stăpânilor! Astăzi ei încearcă să se răzbune. Noi strigăm:
Trăiască justiția românească. Singura noastră certitudine este aceia că abuzul nu s-a putut lipi
de calea judiciară” („Credința”, 23.02.1935, ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, f. 30).
Crearea unui curent al opiniei publice în jurul unui proces era o practică curentă în perioada
interbelică, în care se vorbea insistent de justiția instrumentalizată de puterea politică.
Agitații mult mai ample au avut loc, de pildă, în cazul proceselor lui C.Z. Codreanu.
37
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nutri sentimente fasciste, iar el s-a apărat, subliniindu-și orientarea politică de
stânga. Ei au făcut selecție dintr-o selecție deja existentă, cea a SSI, prin care agenții
interbelici erau interesați să descifreze resorturile gesturilor lui Sandu Tudor, acțiuni
și atitudini aparent contradictorii, greu de descifrat prin prisma grilelor
contemporane. Nereușind să găsească o motivație ideologică coerentă atitudinilor
publice ale lui Sandu Tudor agenții SSI vor lua în calcul „oportunismul” sau
caracterul „ciudat” al personajului, aspecte care, de altfel, au fost sugerate de diverși
informatori, la rândul lor excedați de comportamentul lui Sandu Tudor. Din acest
motiv, dintr-o investigație a opțiunilor politice ale lui Sandu Tudor nu putea să
lipsească și acest nivel al percepției asupra personajului, anume imaginea unui
oportunist care se joacă cu doctrinele pentru a obține avantaje materiale.
Dincolo de imaginea de oportunist, dacă avem însă în vedere doar modul în
care presa s-a poziționat în ceea ce privește cazul de șantaj, avem deja o primă
imagine a locului lui Sandu Tudor pe eșichierul presei române interbelice, și anume
situarea lui în presa considerată de „stânga”. Însă serviciile secrete nu s-au mulțumit,
evident, cu simple tăieturi din presă, ci au încercat să afle, prin informatori,
informații suplimentare. Din păcate, notele informative care ar putea să aducă o
perspectivă mai amplă asupra activității jurnalistului în anii treizeci sunt extrem de
puține și se vede limpede că sunt obținute dintr-o singură sursă și neverificate.
Inexistența unei documentări mai serioase este dovedită de faptul că rapoartele
despre Sandu Tudor din anii ‘40 repetă exact cele consemnate în aceste câteva note,
pe care le reproducem în continuare in extenso.
Acțiunea de urmărire a lui Sandu Tudor este legată de debutul carierei
acestuia de publicist la „Floarea de Foc”, însă se accentuează și devine mai
consistentă de la jumătatea anului 1934, când ziarul „Credința” începuse deja să
deranjeze multă lume. Din această perioadă datează un document care caută să
detalieze activitatea lui Sandu Tudor de dinainte de „Floarea de Foc”. Sunt realizate
investigații (superficiale) inclusiv la Constanța, unde Sandu Tudor își petrecuse
parte din tinerețe.
Agentul însărcinat cu întocmirea biografiei jurnalistului redacta următorul
raport păstrat la dosar (de fapt un al doilea, realizat din amintiri): „După ce-am
predat domnului Comșa notele de la Constanța, eu le-am distrus, așa că
reconstituirea mea o fac atât cât mă ajută memoria. Afară de exactitatea datelor, pe
care n-o pot preciza, în schimb exactitatea evenimentelor este precisă.
Între anii 1922-23 Sandu Tudor se afla la Constanța, unde tatăl său era
Consilier de Curte. A avut o slujbă la Primăria Constanța, secția lucrărilor tehnice, la
pavaj. În timpul acestei slujbe, a avut la un moment dat un incident cu lucrătorii
cărora el le plătea lefurile, care s-au văzut frustrați de drepturile lor. Erau chiar să-l
linșeze. Lumea din Constanța și vechi funcționari de colo, își amintesc perfect de el.
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Era socotit smintit, dezechilibrat, își lăsase barbă, se farda, circula zvonul că este
pederast.
După aceea a intrat în marina comercială, unde din punct de vedere
disciplinar a avut o atitudine detestabilă; în acest sens a fost mutat disciplinar de pe
câteva vase – Împăratul Traian, Carpați, Severin. A fost ofițer asistent de bord. Din
spusele comandantului lui imediat, căpitanul Ilie Drocan, azi pe vasul Principesa
Maria, reiese clar atitudinea unui dezechilibrat, lipsit de scrupule, element dizolvant.
Căpitanul Ilie Drocan, în acest sens, l-a bătut odată. În timpul unui voiaj în Levant a
încercat să se sinucidă.
Murdar, nespălat cu lunile de zile pe vapor, avea veșnic certuri din cauza
acestei neglijențe. Abulia aceasta era provocată, probabil, de un viciu, lua cocaină. A
plecat din marină, fiind forțat să o facă din cauza izolării lui.
În anul 1925, 1926 este la București poet avangardist de stânga, militând în
sânul grupării «Contimporanul», sub conducerea lui Ion Vinea, Marcel Iancu și N.D.
Cocea. Trăiește din subvențiile grupării care la rândul ei avea fonduri pe linie
internațională, și probabil și din expediente. După aceea, devine subit mistic
ortodox, este trimis din fondurile Patriarhiei la Muntele Athos, se întoarce de acolo,
militează la «Gândirea» în gruparea ortodoxă, trăiește din fondurile Patriarhiei,
locuiește chiar într-o chilie de pe strada Sf. Antim.
A mai avut și-un fel de slujbă diurnistă la Primăria Capitalei. La un moment
dat, prin 1929-1930, invită la el pe Sf. Antim, o serie de scriitori tineri, să discute
apariția unei reviste pe care o va conduce el. revista se numea «Floarea de Foc».
Deși programul revistei trebuia să fie imparțial pentru toate ideologiile, în sânul
revistei și-au găsit loc de activitate , în majoritatea lor, toți aezii de stânga, azi pe la
«Cuvântul liber». De pildă: I. Lespezeanu, Al. Sahia, Ghiță Ionescu, Alfons Adania
și alții.
Revista nu se știa din ce fonduri rezistă și-a avut un buget săptămânal destul
de măricel.
Cam acestea cred că ar fi lucrurile pe care mi le amintesc, din notele mele
rupte.” 38
Despre „Floarea de Foc” avem două note informative din 1932, din perioada
de început a revistei, serviciile încercând să evalueze obiectivele publicației și
profilul politic al semnatarilor.
Astfel, o notă a Brigăzii a III-a, din 30 ianuarie 1932, arată următoarele:
„Depunem alăturat un exemplar din ziarul «Floarea de Foc». Toate articolele din
acest ziar au caracter mai mult sau mai puțin literar și sunt semnate, pe lângă Sandu
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Tudor, I. Lespezeanu, Haig Acterian, cari colaborau și la «Viitorul Social», ce a fost
confiscat în diferite rânduri, de Tudor Arghezi, Camil Petrescu.
Până în prezent, acest ziar care are menirea să înlocuiască «Viitorul social»,
își păstrează caracterul moderat și aproape literar.
Apariția sa va fi urmărită și în caz că își va schimba conținutul, se va
semnala la timp. ”39
O notă din 27 martie 1932 aduce unele precizări suplimentare, în contextul
în care, în revista „Floarea de Foc”, apăruse un protest în legătură cu unele măsuri
luate de guvernul Iorga împotriva studenților: „Am onoarea a depune un exemplar
din ziarul «Floarea de Foc», în care 38 de intelectuali au semnat articole înfierând
atitudinea d-lui prim ministru Iorga, guvernului și prefecturii poliției capitalei, față
de studenți.
Dintre semnatari, cea mai mare parte sunt cunoscuți comuniști și simpatizați
comuniști, dintre care următorii au dosare la această Direcțiune și frecventează
cercul de studii marxiste:
Sandu Tudor, comunist
Eugen Ionescu, avocat, comunist
Mircea Grigorescu, posedă dosarul nr 17055
Ioan Călugăru posedă dosarul nr 132
Alexandru Sahia posedă dosarul nr 17055
Radu Popescu posedă dosarul nr 17055
Ion Lespezeanu posedă dosarul nr 8206
Alfons Adania posedă dosarul nr 17055
Paul Costin Deleanu posedă dosarul nr 17055
Haig Acterian, comunist”40
Odată încheiat episodul „Floarea de Foc”, acțiunea informativă se
concentrează pe „Credința”, cotidian cu tentă politică (și polemică) accentuată,
diferit de revista literară „Floarea de Foc”.
O notă din 19 decembrie 1933 încerca să lămurească de ce a apărut această
nouă publicație: „Ziarul «Credința» este constituit în societate anonimă în nume
colectiv. Direcția e încredințat lui Sandu Tudor, fiul arhimandritului Tit Simedrea.
Conducerea ziarului – în fond – este făcută de I.P.S. Patriarh, dr. Miron
Cristea, prin intermediul arhimandritului Simedrea.
Finanțarea principală se face de I.P.S. Patriarh, iar cea secundară de
episcopii, care au prietenii aparte față de I.P.S Sa. Cu toate că Sandu Tudor are un
consemn stabilit, în ceea ce privește caracterul ziarului, el se abate de mai multe ori
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de la linia de conduită impusă de conducători, datorită spiritului său de extremist de
dreapta”.41
Documentul citat, care este în mod cert o notă dată de un informator, este
inserat în mare parte într-o sinteză întocmită de agent, la 14 martie 1934, care, fapt
important, nu ia în considerație opinia informatorului cu privire la orientarea politică
a lui Sandu Tudor: „«Credința» – ziar independent de luptă politic și spirituală, a
apărut la 2 decembrie 1933, constituit pe bază de societate anonimă, având redacția
și administrația în București, Calea Victoriei nr. 33 (Frascatti).
Aparent, sub direcția lui Sandu Tudor, pseudonim sub care scrie Alexandru
Teodorescu, fiu natural al arhimandritului Tit Simedrea, licențiat al Facultății de
Filosofie și Litere din București, fost ofițer de marină, literat, acest ziar urmează în
fapt directivele I.P.S.S. Patriarhului Miron Cristea, indicate prin intermediul
Arhimandritului Tit Simedrea, persoana de încredere a I.P.S.S. Finanțarea ziarului
este făcută de arhimandritul Tit Simedrea, împreună cu alți înalți demnitari
bisericești.
Existența ziarului este asigurată pe un an, prin fondurile alocate de aceștia,
cu condiția ca atitudinea generală a lui să fie grefată pe continuul și stăruitorul front
în contra denigratorilor patriarhului și anumitor fețe bisericești, atacate violent în
ultima vreme prin «Cuvântul», «Curentul» și «Calendarul», de asemenea, ca
obiectiv al atacurilor «Credinței», trebuie să fie Garda de Fier și Aristide Blank.
Atitudinea ziarului față de problemele de actualitate strict prezentă sau
perpetuu actuale, este enunțată în articolul program de prezentare intitulat «Cuvânt»
din nr. 1.
Extragem din acestea, ca fiind reprezentative, următoarele idei:
«Nu suntem nici fascie, nici echipă, nu slujim nici dreapta, nici stânga.»
«Șovinism sau internaționalism, rasism sau umanitarism, aceste formule
rămân pentru noi numai ecouri străine, care ne stânjenesc.»
«Ne trebuie să înfăptuim o unitate vie și românească a sufletelor, care să ne
fie un izvor de faptă adevărată, generos creatoare.»
«Credința noastră e să înfăptuim țara slobodă și duhovnicească. Credința
aceasta a noastră e chezășia viitorului, în ciuda politicianismului care ne sfâșie.
Slujirea patriei cere răbdare, jertfă și îndrăzneală spirituală.»
Consecvent cu programul anunțat, ziarul are într-adevăr linia de conduită
anunțată, deși, în mod cu totul sporadic, și pentru camuflarea atitudinii trasate și
impuse, afișează din când în când un naționalism mai accentuat.
În rezumat, în mod real «Credința» este organul de reabilitare și ofensivă a
clerului înalt ortodox din România.
41
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Între colaboratorii ziarului indicăm: preot Paraschiv Anghelescu 42, Vasile
Damaschin, Petre Manoliu, C. Noica, C. Tudoran, Andrei Șerbulescu, Ștefan Beldie.
Ultimele două nume sunt pseudonimele lui Herbert Silber, implicat în spionajul
descoperit în toamna anului 1930.43
O nouă notă sinteză, din 27 august 1934, reia vechile alegații, venind însă și
cu o serie de elemente noi, anume ideea că Sandu Tudor ar practica șantajul, iar o
parte din banii pentru „Credința” ar fi asigurați de magnatul Max Auschnitt:
„Teodorescu Alexandru (Sandu Tudor), directorul ziarului «Credința» este
fiul fostului Consilier de Curte, Alexandru Teodorescu, din Constanța, actualmente
consilier la Înalta Curte de Casație din București.
Se spune că ar fi rezultatul unor legături extraconjugale ale d-nei
Teodorescu cu actualul Arhimandrit Tit Simedrea și acestui fapt s-ar datora
atențiunea deosebită și sprijinul de care se bucură din partea arhimandritului.
În anii 1922/923 a fost angajat la Primăria Constanța ca diurnist la serviciul
de pavaje de unde a fost concediat în urma unor nereguli, însușindu-și banii ce
trebuiau plătiți lucrătorilor Primăriei. În iulie 1923, prin protecția tatălui său, a intrat
ca ofițer asistent de bord la SMR, fără a avea o pregătire prealabilă.
La sfârșitul lunii martie 1924 a plecat din serviciu prin demisie, după ce
funcționase succesiv, fiind mutat disciplinar, pe vasele Împăratul Traian, Tr. Severin
și Regele Carol.
Cât a funcționat la SMR s-a dovedit ca fire nesociabilă, element dizolvant,
nedisciplinat, agresiv, bazându-se pe influența tatălui său.
În acest interval a încercat să se sinucidă.
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Unul din semnele despărțirilor și decantărilor pe motive politice care se petrec în acea
perioadă este și scrisoarea deschisă publicată de Paraschiv Angelescu în paginile „Poruncii
Vremii” (21.06.1936), prin care se delimitează de Sandu Tudor: „Subsemnatul, solicitat
insistent în noiembrie 1933 de d. Sandu Tudor și încurajat și de prietenul G. Racoveanu... să
intru în redacția nou înființatei gazete «Credința», am acceptat să scriu în fiecare zi articole
religioase și bisericești...«Credința» a apărut în ziua de 1 decembrie 1933. Tot de la această
dată am fost trecut de d. Sandu Tudor și ca membru fondator în provizoriul consiliu de
administrație a gazetei...Toată activitatea mea la gazetă este conținută în cele dintâi zece zile
ale lunii decembrie 1933. Neînțelegându-mă din capul locului cu d. Sandu Tudor pe
chestiunea orientării strict românești și naționaliste a gazetei (aveam permanente discuții cu
d-sa în legătură cu atacurile-i îndreptate violent împotriva Gărzii de Fier, nedizolvată și în
deplină ascendență pe atunci, și a cuzismului huliganic), am scris pentru 10 decembrie 1933,
sărbătoarea studențimii româno-creștine, ultimul meu articol intitulat: «Teodosie Popescu»,
în care, preamărind memoria și exemplul acestui fruntaș luptător naționalist din generația de
la 1922, arătam și în ce anume consistă crezul și atitudinea românească și creștin-ortodoxă a
preotului Paraschiv Angelescu” (ACNSAS, fond penal, dosar 13495, vol. 2, f. 131).
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În anii 1924/1925 devine subit avangardist în literatură, trăind din
subvențiile grupului literar «Contemporanul» a lui I. Vinea, Marcel Iancu și Cocea
N., la ale căror publicațiuni colabora. Această grupare, la rândul ei, primea fonduri
de la organizațiile de stânga din Franța.
În anii 1925/1928 Sandu Tudor își schimbă atitudinea politică, trecând
apărător al creștinismului și devotat al Patriarhiei, cu ale cărei subvenții pleacă
pentru studii la Muntele Athos.
Revenind din Grecia unde a stat 5-6 luni, este găzduit într-o chilie din str.
Sf. Antim.
După reîntoarcere ocupă o funcțiune de diurnist la Primăria Capitalei și
colaborează cu revista «Gândirea» a lui N. Crainic.
În octombrie 1931, a invitat în chilia din Str. Antim un grup de intelectuali,
propunându-le colaborarea la o revistă pe care vrea să o scoată. Majoritatea celor
invitați erau intelectuali simpatizanți ai mișcării de stânga, ca: Lespezeanu, Sahia,
Ghiță Ionescu și alții care astăzi se găsesc grupați la «Cuvântul Liber».
După apariția acestei reviste (decembrie 1931), Sandu Tudor părăsește
serviciul de la Primărie, trăind din diverse combinații și unele ajutoare ce i se
acordau de către Arhimandritul Tit Simedrea.
În 1933 a scos ziarul «Credința» cu fonduri provenite parte de la Auschnitt
și parte de la Patriarhie, prin Arhimandritul Tit Simedrea.
Concomitent cu această apariție, Sandu Tudor își schimbă și felul de viață,
închiriind un apartament luxos în str. Bolintineanu nr. 9 și acum în urmă în Str. C.A.
Rosetti nr. 44.
De la apariția ziarului a făcut câteva operații de șantaj extorcând sume
considerabile de la Soc. «Astra Română», municipiul Galați - Societatea de Gaz și
Electricitate Galați.
Pentru patriarhie a scris un volum de versuri religioase intitulat «Comornic»
și un mister religios cu muzica lui C. Drăgoi care se va cânta în stagiunea aceasta a
Operei Române.
În general, Sandu Tudor este cunoscut ca un element de moralitate dubioasă,
pederast, excentric (umbla fardat pe stradă), cocainoman, excesiv de neglijent și
neîngrijit, violent, mistic și lipsit de scrupule.
Actualmente având la dispoziție fonduri mai importante face cheltuieli exagerate și
caută să-și procure bani pe orice cale.”44
Tot mai interesate de activitatea publicistică a lui Sandu Tudor, organele
represive caută date noi. În 12 septembrie 1934 se făcea un raport cu privire la
subvențiile pe care ziarul „Credința” le primea, încercându-se astfel să se vadă sursa
44
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banilor și, în consecință, cine putea să influențeze politica editorială a ziarului:
„După ultimele subvenții primite de ziarul «Credința», putem afla care sunt în parte
și susținătorii lui:
1. Mitropolia ortodoxă a Ardealului 5000 lei
2. Episcopia Aradului 3000 lei
3. Episcopia ortodoxă a Clujului 3000 lei
4. Mitropolia Bucovinei 6000 lei
5. Mitropolia Basarabiei 4000 lei
6. Fondul religionar Cernăuți 5000 lei
7. Dimitrie Mociornița, industriaș 5000 lei
8. Cartea Românească 3000 lei
9. Reșița S.A. 10000 lei
10. IAR Brașov 5000 lei
11. Episcopia Constanța 2000 lei
Urmează apoi o serie de subvenții între 500 și 1000 lei, de la diverși învățători,
profesori, preoți, societăți culturale înglobând o sumă totală de 78.000 lei. Aceste
subvenții sunt vărsate în cursul lunilor iunie, iulie și august 1934.”45
Pentru a se afla mai multe detalii, i se cere unui anume Boris (numele e
indescifrabil), probabil agent, să raporteze mai multe. Acesta se interesează în
mediul ziariștilor și întocmește următorul document, plin de greșeli de exprimare
(corectate în parte tacit de noi): „Conform dispoziției serviciului – comunicată de dl.
Gh. Comșa – prezint informațiuni generale asupra persoanei lui Sandu Tudor –
directorul ziarului «Credința».
Ziarul «Credința» face parte din presa evreiască din România, proprietarul
de fapt a ziarului este cunoscutul financiar evreu Max Auschnitt, care finanțează
acest organ, precum și cunoscutul Malaxa (grec), capitalist, fabricant de locomotive.
Max Auschnitt, conform intereselor sale economice, face parte din politica
Partidului Național-Țărănist. Ziarul «Credința» a fost fondat chiar în timpul ultimei
guvernări a partidului sus numit. Max Auschnitt avea legătura strânsă de afaceri și
prin Partidul Național Țărănist cu fostul primar al capitalei Dem. Dobrescu.
În urma consfătuirii între Max Auschnitt și Dem. Dobrescu pentru numirea
directorului ziarului nou «Credința», care director trebuia să fie un om priceput la
presă și literatură precum și acela care ar executa strict toate dispozițiile asupra
conducerii și politicii ziarului – cari le-ar punea Max Auschnitt, prin aceasta,
conform recomandării lui Dem. Dobrescu, pe postul directorului, a fost pus Sandu
Tudor.
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Sandu Tudor a fost omul și favoritul lui Dem. Dobrescu, fiind atunci sub
Dobrescu funcționar la secția culturală a primăriei (centrală) municipiului București,
având leafa lunară vreo 6-7 mii de lei.
Sandu Tudor s-a aranjat în împrejurarea lui D. Dobrescu în serviciul
primăriei ca un om foarte supus și credincios acestuia, însă fără inițiativă personală.
În viața sa particulară Sandu Tudor s-a ocupat cu lucrări mici literare și articole
publicistice pe care foarte rar a reușit să le tipărească. Din literatură Sandu Tudor s-a
ocupat mai mult cu poezii cu caracter moral, căutând să aibă reputația unui „poet
creștin”, pentru care și-a aranjat chipul său purtând barba caracteristică pentru
chipuri la icoană.
În definitiv, omul fără personalitate pronunțată și care poate să-și vândă
serviciile sale oricui, însă până acum activitatea lui n-avea nicio importanță,
deoarece S. Tudor nu e decât un om de paie pus de către Max Auschnitt și Dem.
Dobrescu.
Informațiunile sunt culese și verificate: în cercul ziariștilor români din
capitală, dintre care pe S. Tudor și pe istoria carierei lui o cunoaște pe larg faptelor
cărora el a fost martor dl. Cezar Teodoru, ziarist din ziarul «Dimineața» (româncreștin).”46
În sfârșit, o sinteză din 11 ianuarie 1935 vine cu o viziune care consideră
„Credința” ca având o misiune ideologică precisă: „Pentru contrabalansarea
propagandei hitleriste, care acaparase un mare număr de aderenți la noi în țară,
«Asociația internațională a evreilor anti-hitleriști»47 a hotărât la sfârșitul anului
46

Ibidem, f. 10-11.
Non-Sectarian Anti-Nazi League to Champion Human Rights (NSANL) A fost fondată în
New York în 1933. Scopul ei a fost coordonarea unui boicot economic sistematic la toate
produsele fabricate în Germania, pentru a slăbi economia celui de-al treilea Reich. Sub
denumirea originară the American League for the Defense of Jewish Rights (ALDJR),
organizația l-a ales pe avocatul Samuel Untermyer ca prim președinte.
Untermyer a contacta lideri din Statele Unite și din întreaga lume, chemându-i să participe la
boicot și să creeze structuri locale ale organizației.
Au fost ținute întruniri, la care au fost chemați și rabini, întâlnirile având drept scop
să coordoneze campania de boicot și să organizeze strângerea de fonduri. Unii au sprijinit
proiectul, alții au considerat că gestul va înrăutăți și mai tare situația evreilor în Germania.
De asemenea, s-a afirmat că boicotul ar trebui coordonat de o organizație mai veche, cu
prestigiu, nu de una nouă. Rabinul Abba Hillel Silver a sugerat că boicotul va avea succes
doar cu ajutorul popoarelor de toate credințele, numele fiind schimbat în Non-Sectarian AntiNazi League to Champion Human Rights (NSANL) ca să reflecte această idee.
Boicotul a operat prin identificarea companiilor care vindeau bunuri germane.
Organizația trimitea acestor companii scrisori prin care li se cerea să se alăture boicotului,
sugerându-se opțiuni alternative de afaceri. S-a încercat inclusiv boicotarea Jocurilor
Olimpice de la Berlin din 1936.
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1933, să subvenționeze în România un ziar care să ducă o intensă contrapropagandă, împotriva celei național-socialiste.
Scopul real trebuia să fie camuflat cât mai bine, iar camuflarea asupra căreia
s-a oprit atenția asociației anti-hitleriste, a fost creștinismul.
Trebuia fondat un ziar, care în același timp să dubleze calitatea de creștin și
de anti-hitlerist. Avocatul Mihail Stern din București, însărcinat cu găsirea unui
director care să fondeze un ziar corespunzător, l-a ales pe publicistul și poetul
ortodox Alexandru Teodorescu, cunoscut sub numele de Sandu Tudor.”
După câteva date despre tinerețea lui Sandu Tudor, nota continuă cu
chestiuni deja vehiculate referitor la activitatea lui în București : „Făcând cunoștință
cu Nichifor Crainic, se transformă de circumstanță în mistic – ortodox și cu
fondurile Patriarhiei face o călătorie de pelerinaj la muntele Athos.
De la această epocă, luându-și pseudonimul literar de Sandu Tudor, publică
în coloanele revistei ortodoxe «Gândirea», în special, poezii de un caracter mistic
incoerent.
În lumea publiciștilor operelor lui Sandu Tudor, nu li se acordă nicio valoare
literară și – în afară de câțiva interesați, este socotit drept un farseur.
În această epocă, până la editarea «Credinței», Sandu Tudor a locuit într-o
chilie a Patriarhiei și a trăit din fondurile acesteia.
Prin primăvara anului 1930, fondează revista «Floarea de Foc», a cărei
ideologie avea ca scop împăcarea creștinismului cu un comunism atenuat.
Din cauza unui plagiat, Sandu Tudor este obligat să se lase continuu șantajat
de către un anume Sanin, traducător cunoscut al lui Reiner Maria Rilke 48.”
Untermyer a fost președinte al organizației până în 1938, locul său fiind preluat de
James Sheldon, profesor la Boston University. În contextul în care întreaga opinie publică
americană devenea tot mai ostilă regimului nazist, organizația a renunțat la boicot,
concentrându-se pe cercetarea atitudinilor anti-semite din Statele Unite. Organizația a
funcționat până în 1975 și a publicat două periodice: „The Anti-Nazi Bulletin” și „The
Economic
Bulletin”.
(https://beta.worldcat.org/archivegrid/collection/data/870440786,
Internet).
48
„Azi, a izbucnit la «Credința» o ceartă violentă între Sandu Tudor și un redactor, Radu
Boureanu. Cu ocazia acestor certuri, au mai ieșit la iveală următoarele:
1. Există aici în București un oarecare Savin, traducător al lui Rainer Maria Rilke.
Acesta a descoperit un plagiat al lui Sandu Tudor după Rilke. Pe chestia aceasta Savin îl
șantajează regulat.
2. Un funcționar dintr-un minister oarecare, pe care Radu Boureanu îl cunoaște, se
numește Marin Popescu, mărturisește că-n urmă cu ani Sandu Tudor i-ar fi furat portofelul
și-ar fi încercat să-l arunce în Dâmbovița. Lucrurile acestea i le-a aruncat Radu Boureanu în
față lui Sandu Tudor și el a tăcut. Radu Boureanu mi-a spus că omul acesta există și oricând
poate spune același lucru. Voi afla și la ce minister se află acest Marin Popescu.
3. Că-n timpul descinderii la Wieder s-ar fi găsit niște scrisori de-ale lui Sandu Tudor,
foarte compromițătoare și care ar denunța surse fondurilor redacționale.” (Ibidem, f. 4).
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După această digresiune, este reluat firul legăturii Sandu Tudor – Mihail
Stern: „După cum am arătat mai sus, la sfârșitul anului 1933, «Asociația
Internațională a Evreilor Anti-Hitleriști», prin avocatul Mihail Stern, îi acordă lui
Sandu Tudor o subvenție de 3 milioane lei, cu cari apare ziarul cu nume religios
«Credința», având ca subtitlu organ de luptă politică și spirituală.
Sandu Tudor s-a ferit să dea, chiar redactorilor principali, indicațiuni
precise, ci doar vagi indicațiuni generale, ca directive generale, prin care le arată că
scopul lor fiind «iubirea creștină universală», ar fi necesar să fie atacat hitlerismul,
propagator al urii.
Această atitudine anti-hitleristă, care s-a pronunțat progresiv, a atras
simpatia evreilor, care sunt fideli cititori ai «Credinței», sporindu-i tirajul până la
circa 40.000-50.000 exemplare zilnic, ceia ce totuși nu poate acoperi cheltuielile
editoriale și redacționale, susținute după cum vom vedea și din alte subvenții.
Ulterior, în subvenționarea ziarului «Credința» au mai intrat:
Max Auschnitt, bogat industriaș, reprezentant al intereselor băncii austriece
„Boden Kredit Anstalt”;
N. Malaxa, bogat industriaș, proprietarul fabricii Titan-Nădrag-Călan;
Grigore Iunian, care prin sugestiile date «Credinței», se poate răzbuna pe
adversarii săi politici.
Editorul Marton Hertz, care pentru a se duce o campanie favorabilă editurii
sale, acordă «Credinței» 50000 lei lunar, iar redactorului Petre Manoliu, cel care
iscălește articolele favorabile, suma de circa 5000 lei lunar.
Prin ziarul «Credința» se pot duce orice campanii, cu singura condiție ca ele
să fie bine subvenționate.
Astfel, pentru campania dusă împotriva prof. Gusti, fostul Ministru al
instrucțiunii Publice, există informații că s-a plătit 100.000 lei, de către profesorii
Petre Andrei și Mihail Ralea, care se socotesc nedreptățiți de preponderența pe care
prof. Gusti și-a căpătat-o în Partidul Național Țărănesc.
În cursul unui conflict care a avut loc chiar în redacție între Sandu Tudor și
redactorul I. Zurescu, precum și cu ocazia altui conflict între Sandu Tudor și
redactorul Radu Boureanu, s-au mai dat pe față încă unele din dedesubturile din care
«Credința» trăiește.
Este suspect faptul că avocatul Stern, mandatarul Asociației Internaționale a
Evreilor Anti-hitleriști, este una și aceeași persoană cu avocatul Stern, care imediat
la sosirea „polpred”-ului Ostrovsky49, a fost numit în calitatea oficială de
jurisconsult al Legației Sovietice din București.

49

Mihail Ostrovski, primul ambasador al URSS în România, după restabilirea relațiilor
diplomatice dintre cele două țări (și-a prezentat scrisorile de acreditare în decembrie 1934).
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Rapiditatea cu care a fost angajat de către Legația Sovietică într-un post de
răspundere, legitimează suspiciunea că legăturile avocatului Stern cu Sovietele sunt
de dată mai veche.
Aceste legături ale avocatului Stern îndreptățesc la rândul lor bănuiala că ar
mai fi unele legături între ziarul «Credința», care s-a declarat fățiș antihitlerist, și
Sovietele care duc o puternic campanie împotriva hitlerismului”. 50
După cum se vede, informațiile din aceste documente sunt în aceeași notă de
contradictoriu, paradoxal și confuz. Miezul dilemei îl reprezintă, din punct de vedere
ideologic, amestecul de „comunism” și „ortodoxism” practicat de Sandu Tudor,
absolut de neconceput pentru majoritatea membrilor generației interbelice. Cum, din
punct de vedere doctrinar, lucrurile păreau greu de armonizat, s-a recurs, așa cum
am mai spus, la ipoteza „ciudățeniei” personajului și/sau „oportunismului” acestuia.
Iar oamenii își dau cu părerea, pornind de la anumite informații, pe marginea cărora
brodează tot felul de scenarii. Astfel „ciudățenia” lui Sandu Tudor s-ar releva prin
tinerețea lui aventuroasă și „imorală”, în timp ce „contradicțiile” din cuprinsul
„Credinței” sunt explicate prin prezența mai multor finanțatori, cu interese diferite,
pe care Sandu Tudor, din „oportunism”, încearcă să le armonizeze. Prima explicație
este „filiera Patriarhiei”, îmbogățită apoi cu cea „Dobrescu- Auschnitt”, pentru ca, în
cele din urmă, să avem parte de sinteza în care rolul de adevărat inițiator al
„Credinței” să fie luat de Asociația Internațională a Evreilor Anti-Hitleriști.
Greu de spus care dintre aceste scenarii sunt adevărate, în lipsa unor
informații suplimentare. Deocamdată, putem spune doar că ele au un rol funcțional,
fiind menite să explice, prin existența unor impulsuri externe, trei aspecte
„contradictorii” din politica editorială a „Credinței”: mesajul creștin, atitudinea antihitleristă și atacurile la adresa guvernării liberale. Ele pornesc de la o serie de lucruri
reale. Este adevărat că, în această perioadă, Sandu Tudor s-a apropiat de persoane
din cadrul Patriarhiei Române, în special de arhimandritul Tit Simedrea, care va
deveni ulterior episcop de Hotin iar, mai apoi, mitropolit al Bucovinei. Apropierea
dintre cei doi este atât de puternică, încât se naște zvonul că, de fapt, Sandu Tudor
este fiul natural al acestei fețe bisericești. Informația a fost preluată ca atare de
agenții poliției secrete și vehiculată în mai multe informări întocmite de-a lungul
vremii, fără ca măcar unul dintre ofițeri să se gândească că Sandu Tudor este născut
în 1896 iar Tit Simedrea în 1886, fapt care făcea ca, fizic, acest lucru să fie
imposibil. Tit Simedrea a fost, într-adevăr, un apropiat al patriarhului Miron Cristea,
și se va dovedi în anii care au urmat una din figurile proeminente ale Sinodului.
De asemenea, se știa că Sandu Tudor lucrează la secția culturală a primăriei
capitalei, fiind un apropiat al primarului țărănist Dem. Dobrescu, unul dintre cei mai
50

ACNSAS, fond penal, dosar 13495, vol. 2, f. 23-27.
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importanți edili ai Bucureștiului, suspendat din funcție în noiembrie 1933 de
guvernul liberal al lui I.Gh. Duca. În urma protestelor populare, el a fost repus în
funcție, însă numai pentru scurtă vreme, deoarece noul prim ministru Gh. Tătărescu
l-a scos definitiv de la primărie pe Dem. Dobrescu. Intrat în conflict cu conducerea
PNȚ, Dobrescu și-a înființat propria grupare politică, cu caracter anti-fascist.51
Nu în ultimul rând, după 1933, în contextul evenimentelor internaționale,
există o repoziționare în presa românească, publicațiile delimitându-se mai clar din
punct de vedere ideologic și apropiindu-se de una sau alta dintre tabere. Max
Auschnitt s-a implicat în finanțarea unor campanii de presă cu caracter anti-hitlerist
și prezența Reșiței S.A., controlată de magnat, printre finanțatorii ziarului „Credința”
poate fi un argument în sensul celor adunate de la informatori. Credem că
documentul cel mai sigur în ceea ce privește „patronii” din umbră ai „Credinței” este
lista celor care au subvenționat ziarul, în care se vede prezența importantă a unor
eparhii din cadrul Bisericii Ortodoxe Române și finanțarea din partea unei companii
precum Reșița S.A., în care, la acea vreme, aveau deopotrivă interese și Max
Auschnitt și Nicolae Malaxa. Din acest motiv, agenții SSI îi pomenesc pe amândoi
ca implicați în finanțarea „Credinței” dar tindem să credem că Malaxa nu a avut de-a
face cu ziarul, ci mai degrabă Max Auschnitt, rolul acestuia fiind mult exagerat apoi
de către presa de extremă dreapta.
Pentru a se lămuri pe deplin conținutul acestor note fugare, ar fi necesară
scrierea unui alt studiu care să treacă prin întreaga viață politică, socială și culturală
a României la jumătatea perioadei interbelice, până acum nimeni nefiind interesat în
a contura o imagine bine documentată a activității lui Sandu Tudor în anii
interbelici. Nefiind locul pentru așa ceva, ne vom concentra pe obiectivul nostru
principal, anume stabilirea unei posibile orientări politice a lui Sandu Tudor în
perioada menționată, dincolo de „oportunismul” clamat de diverși detractori.
Vom porni de la afirmațiile pertinente ale lui Zigu Ornea, care pot fi regăsite
și în lucrările Martei Petreu dar și a altor studioși, cu privire la destinul „tinerei
generații” sau „generația ‘27”, în care a fost inclus și Sandu Tudor. Este generația
revoltei împotriva celor rânduite în România începând cu revoluția pașoptistă,
împotriva raționalismului „uscat” și a valorilor „burgheze”. Se pune accentul pe
„spiritualism”, concept extrem de larg, care include totul, de la cultivarea emoțiilor
la trăirea mistică religioasă 52. Avangardiști, ei adoptă atitudini rebele, exprimate
adesea printr-un comportament șocant pentru „bătrâni”. Protestează împotriva a tot
ceea ce li se pare nedreptate și adoptă atitudini considerate de cei care
supraveghează fenomenul ca fiind „revoluționare” și de „stânga”.
51

Dem I. Dobrescu, https://alchetron.com/Dem-I-Dobrescu-1222755-W, Internet.
George Enache, Ortodoxie și putere politică în România contemporană. Studii și eseuri,
Editura Nemira, București, 2005, pp. 468-485.
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În evoluția acestei generații putem distinge două etape. Prima etapă este
definită de Zigu Ornea drept un „moment orgiastic, individualist și metafizic”. Este
momentul „răgetului trezirii” conștiinței individuale și a „dezmățului” acesteia de a
se întinde cât mai mult în spațiul spiritului. Această căutare de sine merge mână în
mână cu ideea, încă destul de vagă, că și România trebuie să cunoască o
transformare, „o schimbare la față”. Aceeași stare de spirit îi unește pe tineri, care se
cunosc între ei, frecventează aceleași spații de socializare, colaborează la diverse
proiecte culturale.
Politicul este, în majoritatea situațiilor, factorul care rupe aceste legături
între oameni de cultură excepționali. Transformarea României nu se poate petrece
decât prin implicare în politică, cred tinerii. Zigu Ornea îl citează pe Mircea Eliade,
lider la generației ’27, care justifica necesitatea acestui activism politic în felul
următor: „După renașterea culturală și spirituală la care au contribuit primele
promoții de după război, trebuia înfăptuită și renașterea civilă... Era deci de așteptat
ca sub imboldul crizei economice mai ales, energiile tinerilor să se concentreze întrun efort colectiv de ameliorare a acestei vieți civile și politice fără de care renașterea
culturală și artistică amenința să ajungă sterilă, dacă nu de-a dreptul primejdioasă
pentru unitatea organică a României.” 53
Anul 1933, marcat de venirea la putere a lui Hitler în Germania, produce
mari frământări și noi poziționări politice în spațiul european, inclusiv în România.
Puterile democratice europene se apropiau de Uniunea Sovietică pentru a bloca
ascensiunea nazismului, în fronturile anti-fasciste intrând, la grămadă, persoane cu
convingeri democrate și comuniști. Lupta împotriva nazismului va oferi o aură de
respectabilitate comunismului și agenților acestuia în ochii multor oameni, inclusiv
Stalin fiind prezentat în cu totul altă lumină în fața opiniei publice occidentale în
perioada celui de-al doilea război mondial. Interesant este faptul că, odată învins
regimul nazist, a început conflictul între vechii aliați, iar Occidentul s-a folosit de
mulți dintre vechii inamici de extremă dreapta pentru a combate „ciuma roșie”.
La fel, Hitler s-a folosit de spaimele generate de Uniunea Sovietică și de
comunism pentru a-și atrage adepți. Asistăm la un fenomen general de definire prin
atitudini „anti-” (anticomunist, antifascist), generat de antagonizarea generală, care,
în multe privințe, tind să ascundă convingerile pozitive, modul în care persoana
respectivă vede lumea. Din acest motiv, avem nenumărate dificultăți în ceea ce
privește aprecierea convingerilor și atitudinilor politice ale unor persoane.
Generația ‘27 nu a scăpat de tăvălugul istoriei și s-a implicat adânc în
politică, pe platforme extrem de diverse, opinia publică asistând la convertiri
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spectaculoase, de la convingeri democrate la extremism și de la avangardismul
stângist la idei de extremă dreapta.
Într-un asemenea context trebuie integrat și „ciudatul” personaj Sandu
Tudor. Textele encomiastice trec repede peste tinerețea-i tumultoasă, care nu par a
cadra cu aura de sfânt. Nu știm dacă el s-a comportat cu adevărat în anii de început
așa cum se consemnează în documente, dar multe din cele istorisite nu sunt departe
de manifestările unei întregi generații traumatizate de război, aflată în căutare a
sensului existenței și exprimându-se adesea prin comportamente excentrice, demne
de persoane boeme și angajate în curentele avangardiste, care militau împotriva
„moralei burgheze”. În multe situații scopul era de a șoca și de oripila, reacția fiind
pe măsură din partea societății „civilizate”. Din acest punct de vedere, poate fi
invocat cazul lui Geo Bogza, care a fost acuzat de „pornografie”, fiind arestat și
judecat pentru această acuzație, datorită volumului „Jurnal de sex” (1929). Achitat,
Bogza scria în 1933 „Poemul invectivă”, care se constituia într-o formă de protest la
adresa unei societăți intolerante, fapt care a stârnit reacții vehemente din partea lui
Nicolae Iorga, Octavian Goga sau Al. Brătescu Voinești, autorul fiind din nou
încarcerat, la Văcărești.
Pentru boema avangardistă, orientări de genul „ortodoxismului” lui Crainic
erau parte a sistemului care urmărea „disciplinarea” societății și impunerea de sus a
unei moralități rigide, promovată de categoriile „burgheze”, de „naționaliști” și
„extrema dreaptă”. Din acest motiv, apropierea lui Sandu Tudor de revista
„Gândirea” a părut un gest „ciudat”, incompatibil cu orientarea sa de până atunci. De
aceea, și acest gest a fost considerat „oportunist” sau expresia unei firi
dezechilibrate, Sandu Tudor devenind ținta ironiilor celor care frecventau cafenelele
literare ale Bucureștiului54.
Ulterior, apariția ziarului „Credința” a arătat un om care, dacă ignorăm ideea
că a fost un simplu mercenar al condeiului, a gândit altfel decât majoritatea
contemporanilor săi, depășind clivajele ideologice tradiționale. Lectura integrală a
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Unul din textele „înțepătoare” la adresa lui Sandu Tudor este subscris de N. Rădulescu,
fiind intitulat Sfântul Sisoe aviator sau la bidineaua ortodoxă: „- Bună ziua domnilor! Îmi
dați ceva manuscrise pentru Floarea de Foc?
La masa lui Eugen Ionescu, Vasile Damaschin, Alexandru Sahia, Lespezeanu,
Virgil Gheorghiu, Eugen Jebeleanu, Ștefan Ilarie Chendi și Bob Bulgaru, se așază câteodată
și unul cu țăcălia ca o perie de curățat parchetele... e foarte grav și, lângă șold, în loc de
spadă, ține întotdeauna o evanghelie... Când îl cunoști, te miri. E și nu e. Parcă ar fi mucenic
de biserică și parcă n-ar fi... Fost matelot, Sandu Tudor, trecut acum să lopăteze pe uscat,
toarnă poezii cu sfinți și miros de tămâie, tipărește revista ortodoxă «Floarea de Foc» și dă
câte o raită prin automatul tinerilor poeți. Îi cultivă... Perseverând în metodele acestea, de a
se pune bine cu cei mai proaspeți republicani ai condeiului, fostul matelot și «cultural» al
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textelor sale doctrinare din „Credința” oferă cititorului o remarcabilă coerență
doctrinară, asta dacă nu gândim în termenii „creștinism” = „gândire de dreapta”.
În primul rând, trebuie spus de la început că textele din „Credința” ne relevă
un Sandu Tudor care se exprimă public deopotrivă împotriva comunismului și a
fascismului. Lucrurile sunt clare, explicit afirmate, iar o parte din articole au fost
reținute în dosarele poliției politice, cele antifasciste în dosarele interbelice și cele
anticomuniste, evident, în dosarele Securității.
Unul din articolele păstrate este cel intitulat „Ceva despre rasism”, apărut
chiar în 1933, în care se spune: „În numele unui ideal de puritate etnică sau de rasă,
se duce o luptă egoistă, de distrugere, împotriva celor care par să aparțină altui grup
etnic, justificându-se frumos cu o teorie... Să dăm la o parte fardul teoretic și idealist
și să privim lucrurile cum sunt. Vom vedea îndată pe ce se întemeiază mișcarea
rasistă de la noi. În primul rând pe o mână de declasați, de ariviști, aventurieri, care,
profitând de cei 30.000 de licențiați, doctori sau ingineri fără slujbe și găsind câmp
de agitație printre studențimea lipsită de mijloace și entuziastă, precum și masa
țărănimii nenorocite de criză, s-au pomenit salvatorii țării. Și după un model teoretic
străin s-a inventat repede și teoria necesară: primejdia evreiască, ura împotriva
evreilor. Evreii ca neam sunt vinovați de toată mizeria noastră. Argumentul
demagogiei antisemite e simplu. Cum în același timp toate guvernele au nevoie de o
masă de manevră pentru a face diversiuni în momente politice critice, antisemitismul
poate să trăiască și uneori să huzurească în bine.” 55
Ulterior, în timpul procesului din 1952, Sandu Tudor a adus în fața instanței,
ca probă a atitudinii sale antifasciste, alte șase articole, în care atacă extremismul de
dreapta, militarismul Germaniei și Japoniei și discută critic situația Gărzii de Fier în
România. În articolul „Dizolvarea Gărzii de Fier” din 14 decembrie 1933, Sandu
Tudor se înscrie, prin argumentele aduse, în discursul general al curentului antifascist din România și Europa: „Dictatorii cer libertatea în numele democrației și o
refuză democraților în numele dictaturii. Fasciștii protestează împotriva dizolvării
Gărzii de Fier în numele constituției pe care făgăduiesc să o schimbe total când vor
veni la putere...Să încercăm, însă să prindem înțelesul istoric al dizolvării...
Burghezia italiană, ca și cea germană, nemaiputând stăpâni singure, și-au
născocit și și-au tocmit, cu bani scumpi, mercenarii trebuincioși unei ordini. Prin
urmare mișcările au pornit acolo dintr-o necesitate a realităților locale. În România
situația este cu totul deosebită. Nimeni, în afară de revizionism, nu amenință
pozițiile sociale actuale. Și cum toate nuanțele de zis fascism de la noi nu sunt decât
urmarea unei maimuțăreli de formulă străină, fascismele românești sunt pentru o
primăriei, cu „credința” la subțioară, va ajunge în curând în nori.” (Neagu Rădulescu, Turnul
Babel, ediția a V-a, Editura Cugetarea, 1944, pp. 42-43).
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orientare germano-italiană, deci revizionistă, a politicii externe. Naționalismul
nostru cuprinde deci, în sine, o contradicție, care atacă integritatea națională... Logic
este deci ca guvernul Duca, expresie a burgheziei românești, să atace pe fasciști.
Liberalii pot stăpâni fără mercenari. De aceea s-a dizolvat Garda de Fier... Horia,
Avram Iancu, Tudor Vladimirescu nu au fost nici antisemiți, nici filogermani, nici
revizioniști, și nu au avut nevoie să maimuțărească pe nimeni.” 56
O notă din 1936 vine să confirme atitudinea antihitleristă a lui Sandu Tudor,
în care se spune că „conducătorii ziarului Credința lucrează la o broșură despre
propaganda hitleristă și amestecul fruntașilor români în această propagandă. Broșura
cuprinde o serie de documente, acte și informații, culese în ultimele 6 luni și care
trebuiau să facă obiectul unei campanii de presă.”57
De cealaltă parte avem articolele care atacă comunismul, o parte din ele
fiind adunate de Securitate și utilizate ca probă a acuzării în timpul procesului din
1958.58 Ele au fost scrise în aceeași perioadă cu cea în care sunt redactate articolele
anti-fasciste, deci cele două atitudini se împletesc. Ceea ce este extrem de interesant,
urmând a detalia mai jos, este faptul că, în cazul comunismului, principalul reproș
care i se a duce este componenta ateistă.
Atitudinea politică a lui Sandu Tudor este atestată și de unele note
informative care apar în dosar, care se referă la activitatea redacției ziarului
„Credința”, care trebuia să navigheze între cele două extremisme În iulie 1936,
pleca din redacția „Credinței” Zaharia Stancu, persoană extrem de apropiată de
Sandu Tudor, care influențase mult politicile ziarului. Se considera că Stancu,
cunoscut militant de stânga, a plecat în urma unei dispute cu Sandu Tudor, datorată
legăturilor stabilite de primul cu mișcarea comunistă: „De multă vreme, Sandu
Tudor suspecta unele raporturi ale lui Zaharia Stancu cu agenții comuniști și pentru
acest motiv i s-a refuzat în ultima vreme publicarea unor articole, care ar fi pus
«Credința» în fața unui nou conflict cu opinia publică. După o violentă explicație
între Zaharia Stancu și Sandu Tudor, cel dintâi a demisionat.”59
La scurtă vreme după acest eveniment, se zvonea că „din inițiativa lui Petre
Manoliu, prim redactor al ziarului «Credința», se duc tratative în vederea
transformării acestui ziar într-un organ de nuanță legionară. Odată cu această
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transformare, ar urma să se producă excluderea de la conducerea ziarului «Credința»
a directorului Sandu Tudor.”60
Numai că opțiunile politice ale lui Sandu Tudor nu pot fi reduse doar la o
atitudine „anti”, existând suficiente elemente ale unei atitudini constructive, pe care
unul dintre informatori a încercat să o definească prin expresia: „concilierea
creștinismului cu un comunism atenuat”.
În primul rând, Sandu Tudor este un democrat. Spre deosebire de alți autori,
care critică democrația și propun în locul ei modele totalitare, Sandu Tudor arată
limpede că nu ideea de democrație este de vină pentru eșecurile istorice ale
României, ci modul defectuos în care a fost înțeleasă pe plaiurile mioritice:
„Regimul democratic nu se poate spune că e compromis în sine. El e compromis și
aproape mort din punct de vedere moral. Cei interesați ne-au făcut să nu mai avem
încredere în el. Așa, batem toba falimentului pentru o realitate politică pe care nu am
trăit-o încă propriu-zis. Spunem că democrația nu e bună pentru noi, când, în
realitate, nici nu am înfăptuit-o cu adevărat... Nici nu am făcut deplină experiență și
vrem să trecem la alta. Privim iarăși peste hotare și căutăm altceva, ceva nou.
Marile mișcări sociale din Rusia, Italia, Germania ne ispitesc și pe noi la orice
maimuțăreală. Ni s-a năzărit că putem afla mântuirea printr-o nouă soluție de ultimă
oră. Iată-ne fasciști, iată-ne comuniști.”61
În paginile ziarului „Credința” au existat critici acerbe la adresa guvernărilor
liberale, dar niciodată ele nu au avut drept scop instaurarea unui regim totalitar ci,
din contra, se critica dictatura de facto impusă de liberali și suspendarea a
numeroase drepturi civice în numele valorilor democratice. Siguranța a introdus în
dosarul personal al lui Sandu Tudor un articol de spre deținuții politici din
închisoarea Doftana în care jurnalistul denunță condițiile considerate foarte grele din
respectivul penitenciar, textul căpătând semnificații deosebite dacă îl citim având în
vedere destinul de mai târziu al autorului: „Nu cred să fie josnicie mai mare decât să
abuzezi în chip nerușinat de un om pe care îl ai în puterea ta, așa cum este deținutul.
Împotriva tuturor progreselor pe care civilizația le-a a dus, care face din temniță o
școală de pedagogie și muncă prin care se caută îndreptarea condamnatului, nu
distrugerea lui, noi ne-am întors la mentalitatea evului mediu inchizitorial. Am
instituit în închisoarea de deținuți politici cel mai neomenos regim, un regim de
asasinare.”62
În același dosar există textul „Confiscarea cuvântului”, citat deja ca motto,
care a fost scris în apărarea lui Nae Ionescu: „Am raportat faptul că dl. Sandu Tudor,
directorul ziarului „Credința” a însoțit pe dl. Profesor Nae Ionescu, în timpul
60
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demonstrației studențești din seara zilei de 11 februarie 1935, din fața Fundației
Carol I. Drept comentarii la cele întâmplate cu acea ocazie, directorul ziarului
«Credința» publică în numărul de ieri al gazetei articolul redat mai jos... Între
studenții legionari se spunea aseară că acest articol ar fi fost în întregime inspirat de
profesorul Nae Ionescu care, prin pana d-lui Sandu Tudor, a găsit singura cale de ași putea manifesta gândul, cu privire la oprirea conferinței sale.”63
Scrierea acestui text este motivată de mai multe motive, mai pragmatice sau
mai dezinteresate. În acea perioadă, când se desfășura scandalul „Criterion”, Nae
Ionescu s-a manifestat discret, fapt care a generat supărarea lui Mircea Vulcănescu.
Dincolo de aceasta, Sandu Tudor manifestă o sinceră admirație pentru Nae Ionescu,
dedicându-i, în aceeași perioadă când scrie „Confiscarea cuvântului”, un articol
special, intitulat „Un trezitor de conștiințe: Nae Ionescu”, în care aprecierile sunt
pentru alte aspecte decât opțiunile politice ale filosofului. 64 În sfârșit, prin acest text
Sandu Tudor apără ideea libertății de expresie, iar nu cauza extremei drepte, așa
cum, în cazul Doftanei, apărase ideea drepturilor omului, nu cauza comunistă.
Tot în dosarele SSI este prinsă copia unui articol manuscris al lui Sandu
Tudor, intitulat „Picături de apă vie”, care trebuia să apară în mai 1937, dar a fost
cenzurat. În text se făcea referire la încoronarea regelui George al VI-lea al Marii
Britanii, făcându-se apologia ideii de monarhie și a rolului pentru națiune a „unsului
Domnului”. Probabil, prin modul în care este scris, cenzorii au văzut în text un atac
la adresa regelui Carol al II-lea.65
În sfârșit, în dosar sunt incluse două texte, de la sfârșitul anilor treizeci.
Unul este intitulat „Apologia spionajului”, în care Sandu Tudor discută despre
pericolul declanșării unui nou război: „Să spunem mai bine adevărului pe nume: în
fruntea fiecărei țări stă câte o bandă mai mult sau mai puțin oficială,...,
nesinchisindu-se de problemele umane sau sociale și care dorește războiul,
fabricarea și traficul armelor și născocirea mijloacelor ingenioase de ucidere,
neavând altă preocupare decât prilejul de a scoate cele mai personale câștiguri și a-și
mări câmpul puterii lor personale.” 66 Alături de acesta există un interviu acordat
„Credinței” de prof. Eugen Herovanu, din Comitetul Național pentru Pace, condus
de Nicolae Titulescu și dr. Lupu, în care se vorbește despre rolul Ligii Națiunilor,
menținerea păcii în lume și despre necesitatea federalizării Europei. De fapt, nu
avem interviul propriu zis, ci un comentariu redactat de un adversar al ideii de
unitate a Europei, care denunță proiectul ca „nefast și monstruos”, desfășurat sub
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egida „Ligii Națiunilor, a Francmasoneriei și a Moscovei, care, în ultimă analiză,
formează o singură entitate cu același obiectiv: Republica Universală”, autorul
concluzionând: „Nivelarea universală adică comunism universal”. 67 Interviul din
„Credința” și comentariul de extremă dreapta aferent pune și mai bine în lumină
orientarea dată de Sandu Tudor ziarului.
Toate elementele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a contura profilul
convingerilor politice ale lui Sandu Tudor: democrație, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenești, pacifism, dezvoltarea cooperării internaționale și apropierea
dintre țările europene, privilegierea instituției monarhice. Lăsând la o parte ultimul
aspect, în contextul anilor treizeci, aceste valori sunt considerate ca fiind de stânga,
iar de extrema dreaptă ca ținând de „iudeo-masonerie și comunism”. Se explică
astfel de ce Sandu Tudor este încadrat la stânga eșichierului politic. La acest fapt a
contribuit și criticile aduse guvernelor liberale și apropierea de cercurile țărăniste,
prin Dem. Dobrescu.
Special ne-am concentrat mai mult pe textele selectate de către servicii în
perioada interbelică deoarece ele conturează un Sandu Tudor de „stânga”, numai că
„stângismul” lui Sandu Tudor nu este cel clasic, prezent și la alte personalități
românești contemporane. În articolele lui Sandu Tudor avem frecvente referiri la
creștinism și națiune, sunt invocate cu prețuire nume precum Nae Ionescu și
Nichifor Crainic, este folosit cu regularitate termenul de „rumân” și „rumânesc” se
critică democrația și Occidentul. Toate aceste elemente, tratate superficial, pot înșela
pe cititor, deoarece Sandu Tudor discută teme curente în imaginarul epocii, care par
lesne recognoscibile și ușor încadrabile, însă el le regândește și le reorganizează,
astfel încât trebuie văzută imaginea de ansamblu, nu doar simple cărămizi izolate.
Pentru a descifra viziunea profundă a lui Sandu Tudor, este necesară parcurgerea
mult mai multor texte publicistice decât cele adunate în dosarele de urmărire, unde
agenții au operat o integrare comodă a lui Sandu Tudor, într-o taxonomie ideologică
familiară, contradicțiile constatate în raport cu modelul propus fiind fie depășite, fie
atribuite „oportunismului” gazetarului.
De fapt, Sandu Tudor pornește de la politic pentru a propune depășirea
acestuia sau, poate, mai corect, înnobilarea acestuia cu altceva, anume cu
dimensiunea spirituală. Obsesia lui este „politicianismul”, maladie care a condamnat
poporul român la un destin minor. Pentru Sandu Tudor noțiuni precum „națiune”,
„naționalism”, „patriotism” sunt extrem de importante, însă consideră că ele au fost
duse în derizoriu de către oamenii politici români: „În Țara Românească,
naționalismul a ajuns cel mai rușinos cal de bătaie al patriotarzilor și demagogilor.
Se reduce la mult zgomot din vârful limbii și la o defilare de societăți patriotice cu
67
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darabane și trâmbițe, cu drapele tricolore și medalii, spre mândria câtorva
profitori.”68
Oamenii politici, prin atitudinea lor, perpetuează și adâncesc o situație
veche, cea a lipsei unei adevărate solidarități naționale, a unui proiect național corect
și fezabil, românii fiind mai mult o sumă de interese individuale, egoiste, care se
prefac a avea un ideal comun: „De unde își trage obârșia tirania de față? Să începem
de departe. Un păcat omenesc ne face să punem, de la o vreme, tot temeiul numai pe
judecata noastră; iar rațiunea prin firea ei este mărginită și tiranică. Totul se reduce,
prin urmare, la o rațiune personală de interese.
Din pricina aceasta s-a ajuns să nu mai fie cu putință să gândești la libertate,
de când rațiunea a fost pusă drept temelia politicii. Deviza este: rațiunea de stat. De
aici, toată ziua țipăm, cugetăm cu glas tare despre libertate. Am ajuns astfel la
superstiția libertății fără a fi trăit cu adevărat vreodată libertatea.
Cetățeanul, românul mijlociu, întotdeauna nu a văzut prea departe de această
superstiție a libertății, a bunului plac. Destinele patriei lui nu au fost înțelese decât în
chip zgomotos, electoral, în om de partid sau confundat, mai des, cu chiar interesele
lui particulare, nimic mai mult.
Întemnițat în orizonturile de partid, orbit deplin de strâmtețea doctrinară a
unui așa zis program, viața sufletească a cetățeanului român a fost hrănită numai cu
uscăciuni sterpe și plate, cu meschinărie, minciună, falsitate tricoloră. Cetățeanul
român nu socotește propriu zis politica decât ceea ce se petrece la clubul lui, în
mahalaua lui. Nu se amestecă el cu diplomații, dar nici nu permite cuiva să-și vâre
nasul în oala lui.
Astfel, ceea ce s-ar numi patriotism, la noi, e ceva foarte ciudat și obscur,
care se numește din când în când ideea națională, un fel de exaltare oarbă și
bolnăvicioasă care ne crește în mijlocul feței un nas uriaș cât un cartof.
Naționalismul a ajuns la noi amorul propriu al cetățeanului turmentat, sughițând cu
miros de sarmale și trăsnind cu bâta electorală.”
Soluția problemei ar fi „acel patriotism superior și autentic, acel naționalism
creator și puternic care e născut din conștiința clară și hotărâtă de un popor
conlucrător la viața generală a omenirii.” În înțelesul lui Sandu Tudor, adevărata
idee națională e „funcțiunea organică pe care o națiune trebuie să o împlinească în
această viață universală” iar „adevăratul patriotism e dinamic și ne face să
cunoaștem nu atât ceea ce suntem și facem pentru noi înșine, ci ceea ce trebuie să
facem pentru a ne îndreptăți în fața lumii ca un conlucrător binefăcător al său.” 69
Cu alt prilej, el spune: „Ceea ce ne lipsește, mai ales în ultima vreme, este
tocmai o conștiință socială, limpede, de fiecare clipă, o conștiință de neam actuală,
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zilnică. Ne lipsește această unitate organică și vie care polarizează toate străduințele
risipite ale fiecărui cetățean al acestui pământ. Am trăit și trăim prea la întâmplare;
am viețuit totdeauna ca un râu care curge.
Ne lipsește miracolul românesc care dincolo de nevoile și scopurile noastre
particulare, printr-o împletire de simțăminte, de imagini, de idei fericite, ce la un loc
fac comoara de veacuri a unui neam, să ajungem puterea unei înfăptuiri sociale, unei
actualizări cu răsunet general uman, pentru generațiile de mâine.” 70
Impasul în care se află societatea românească este potențat de doi factori:
tendința de imitație a formelor străine de către români, fără a ține seama de realitățile
locale, și impasul în care se află civilizația occidentală.
Să începem cu civilizația occidentală, aflată, în viziunea autorului, într-un
stadiu burghez, decadent. Sandu Tudor își explică poziția recurgând la clasica
poveste a lui Don Quijote: „La început civilizația apuseană a fost o bună întovărășire
de bun simț și aventură, care închidea în sine o mare contradicție a vieții descoperită
de elin și care ne-a dat în primele timpuri tipul cel mai minunat de cuceritor:
cavalerul cruciat călăuzit de Petre Ermitul, călugărul în zdrențe, epoca eroică a
Evului Mediu... Aventura iară s-a sfârșit, așa cum se sfârșește orice beție, cu dezgust
și oboseală. Cavalerul apusean acum se numește Don Quijote iar tovarășul său
Sancho. Cavalerul tristei figuri și burtosul său valet fac o bună tovărășie, dar viața
fără aventură e monotonă, e banală.
Rușinea și deznădejdea banalului a trezit pe apuseanul Don Quijote și
tovarășul său Sancho și Europa și lumea a văzut atâtea aventuri chișotești ale
istoriei.
Istoria era încă eroică, fiindcă Don Quijote, apuseanul, mai lupta pentru
glorie... e drept, pentru Dulcineea, viața naivă.
Dar Sancho... ceru cavalerului să lupte pentru bani, să lase viața naivă. Don
Quijote nu vru și se certă cu Sancho. Așa s-a născut Revoluția franceză, Sancho
vorbi poporului despre sărăcie și despre dulceața pâinii. Și poporul taie capul lui
Don Quijote, regele său.”71
„Tăind capul lui Don Quijote, continuă Sandu Tudor, Sancho se hotărăște să
înființeze statul modern. Sancho Pancha, parvenit și eroic, se numește acum
Napoleon, fiul Revoluției, el dă, pentru un veac întreg, forma administrativă,
militaristă, mecanicistă a statului actual. Și Sancho Pancha se îngrașă peste măsură,
burghezia e în floarea obezității sale. Până acum niciodată nu a fost învins
burghezul.
Dar poporul, popoarele asmuțite de Sancho, acum se trezesc. Și, de aici,
toate naționalismele cu putință din lume se ridică cu toate.
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Situația lui Sancho devine acum gingașă.... Sancho Pancha și burghezii lui
sunt constrânși, azi, de a dovedi din nou, printr-un efort hotărâtor că nu sunt
nedemni de privilegiile lor. Așa se naște războiul... Și pentru că fascismul este
copilul deznădejdii burgheze, în chip fatal, el este tatăl războiului, fie înlăuntru, fie
afară, peste hotare.”72
Astfel, ca și alți autori români, Sandu Tudor critică modernitatea, care a
pierdut din vedere un ideal nobil, spiritual, și s-a rezumat la aspirații mărunte,
„burgheze”, fapt care conduce la decadența societăți europene. „Politicianismul”, în
viziunea lui Sandu Tudor, este tocmai politica fără ideal, fapt care face ca orice
încercare de salvare a societății să fie sortită eșecului: „Politicianismul e plaga de azi
a lumii. Peste tot el destramă, nimicește, mai ales când omul politic dornic de putere
e talentat, genial chiar. Dar, când politicianul e un bun patriot, încă, rezultatele nu
sunt mântuitoare. Politica nu mai are puterea de a soluționa criza de azi a lumii...
Toți acești oameni politici iscusiți, faimoși, nu au prea multe greșeli și fiecare în
parte înfățișează o valoare din punct de vedere politic. Strădania lor este zadarnică.
De ce? Pentru că, atunci când omul politic e chiar desăvârșit, el are orizontul închis,
totdeauna supraîncărcat de munca zilnică, fiind chemat la dezlegarea problemelor
mărunte și imediate. Pe scurt, omul politic nu are niciodată timpul să caute soluții
profunde, să afle idealuri veșnice, sau cel puțin trainice....Omul politic a dărâmat pe
toți ceilalți conducători ai omenirii fără a putea ține loc de șef spiritual, așa cum
această omenire a avut întotdeauna. Ca o turmă rătăcită și risipită omenirea nu poate
fi mântuită prin „politic”.”73
Astfel, Sandu Tudor operează o critică generală a modernității secularizante,
aplecată doar către chestiuni materiale, nu doar a democrației, așa cum fac
reprezentanții curentelor extremiste. Pentru Sandu Tudor, totalitarismele sunt
expresia aceluiași proiect modernist, nicidecum o alternativă. Fascismul este
considerat un produs al burgheziei doritoare să-și păstreze pozițiile, în timp ce
comunismul conduce la catastrofă prin ateismul său fundamental. Democrația nu
este bună în absența unui ideal spiritual, însă este superioară unor forme de
totalitarism care conduc la distrugerea cu totul a spiritualității.
Soluția lui Sandu Tudor, pentru întreaga civilizație occidentală, este
revenirea la un ideal spiritual, iar acesta nu poate fi decât idealul creștin: „Cultura
europeană este agonică, pentru că este creștină, adică se întemeiază pe o mare
contradicție, pe înțelesul tragic al crucii.
Crucea e la temelia culturii europene. Să fim limpezi. Nu cultura europeană
ne descoperă crucea și înțelesul ei, ci dimpotrivă, crucea, contradicția de bază ne
păstrează cultura europeană și îi dă tâlcul ei. De la creștinare continentul european e
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în veșnică luptă, istoria europeană e un șir nesfârșit de războaie. Dar ceea ce unește
pe europeni mai mult între ei sunt neînțelegerile, dezacordurile. Asemenea ceea ce
unește pe om cu sine însuși, ceea ce face unitatea intimă a vieții, sunt dezacordurile
lăuntrice, contradicțiile, crucea și agonia sa.”
Pentru Sandu Tudor spiritualul se întâlnește cu politicul în chipul regelui –
„unsul lui Dumnezeu”. Este una din ideile centrale ale gândirii lui Sandu Tudor,
prezentă în numeroase articole. Și articolul cenzurat de care am vorbit mai devreme
se referea, în esență, tot la această idee, a unsului lui Dumnezeu. Iată ce scrie într-un
text în care critică „importurile” nefericite aduse în societatea românească de
generația pașoptistă: „Tot ce ne-a adus pașoptismul din punct de vedere politic este
caragialesc și simulacru. S-a început la 1848, după destule șovăiri revoluționare, prin
această idee: un popor și un principe domnitor. Să nu uităm că această formulare
ascunde ceva ciudat în ea, este un compromis, cei care spuneau un popor, sau mai
limpede națiunea și un principe, erau republicani, care văzând și socotind poporul
românesc încă nerodnic pentru republică au cedat cu jumătate de suflet și au ajuns la
clasica formulă „principe dintr-o familie străină”. Formula rămânea însă aceeași: o
națiune și un rege. Ceea ce înseamnă mai întâi plebea și apoi fruntea. Regele să pară
că guvernează, adică să lase partidele politice cu răspunderea directă a guvernării.
Regele nemaiavând nicio responsabilitate directă e de fapt suprimat. Ne rămâne
democrația, adică responsabilitatea, la început a două partide de guvernământ, apoi a
mai multora, apoi a zeci de partide. Așa am ajuns la iresponsabilitatea de azi. Așa,
spiritul republicanismului ipocrit și simulator ne-a iluzionat cu formula regală: „Prin
grația divină și voința națională”. Formula grației divine” era o minciună
revoluționară, era tot apuseană. Dacă bonjuriștii noștri ar fi întrebat obiceiurile
pământului, datina, altfel s-ar fi întâmplat. Atunci, domnul, voievodul și regele
nostru ar fi fost uns, adică întărit în fața altarului și a inimilor noastre, fiindcă nu este
alt fapt mai moral între oameni decât acela al cârmuirii și al supunerii. Ungerea
domnilor la noi însemna întărirea cu sfințenia întregii credințe a acestui adevăr al
cârmuirii și supunerii. Unsul Domnului are un înțeles mai adânc. Acesta spune că
lumea aceasta are un înțeles superior, un adevăr viu, un Dumnezeu. Și că orice
cârmuire bună se face sub lumina și în numele Lui și nu a intereselor parțiale,
particulare, fie de rasă, de partid, sau a inșilor în parte.” 74 Prin urmare, prezența
„unsului lui Dumnezeu” marchează prezența unui ideal, care depășește interesele
meschine ale societății, conferă adâncime și altitudine vieții societății.
Trecând acum la cazul românesc, rezultă clar din text critica la adresa
generației pașoptiste, o temă frecventă în discursurile interbelice, rațiunile acestei
critici fiind două: modelul de import adus în România, care nu a fost asimilat ci a
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fost folosit doar ca pretext pentru control politic, la care se adaugă spiritul
secularizant, care a eliminat idealul spiritual din societatea românească. Soluția nu
era, după cum am arătat deja, recursul la fascism sau comunism, deoarece și ele erau
modele de import, ci o cale proprie, în contextul în care Occidentul se află în
căutarea identității: „Lumea modernă și mai ales Occidentul nu ne mai poate da
niciun sprijin pentru că ea însăși e în descompunere. Nu mai putem imita și importa
cu succes soluții și ideologii de peste nouă granițe. Acum și în Apus domnește
nesiguranța și lumea s-a obișnuit a trăi de azi pe mâine. Și Occidentul astăzi, rătăcit,
așteaptă ceva care să vină. Fără viziune clară a situației sale și fără plan de acțiune,
Occidentul nu poate să ne mai fie model.
Și dacă viziunea nu o putem fura de undeva suntem siliți să ne întoarcem
spre noi înșine.”
Soluția propusă de Sandu Tudor este, în același timp, românească și valabilă
și pentru restul Europei, constând în întoarcerea la Hristos. Soluția este aceeași,
modalitatea de implementare este diferită, în funcție de contextul istoric particular.
În cazul românesc, calea este renunțarea la spiritul pașoptist de „import” și regăsirea
organicismului inițial, prin care Sandu Tudor înțelege acel trecut al românilor, când
în fruntea lor aveau un „uns al lui Dumnezeu”: „Să ne întoarcem la viziunea inimilor
noastre românești. Viziunea ne dă unitatea totală a unei direcții. Cel ce ține cârma
unei corăbii pe o mare infinită trebuie să aibă în inimă și în ochi viziunea portului
unde va intra. Noi, azi, buimaci am pierdut această icoană și rostul ei. Suntem o
corabie fără icoană. Totuși ne trebuie una, limpede și sigură. Străbunii noștri
înțelegeau bine rostul acesta al icoanei și o păstrau cu sfințenie. Dând învățături
despre cum trebuie să fie o bună guvernare a țării voievodul (Neagoe Basarab)
vorbește mai întâi despre icoană... Iată moștenirea noastră, această pecetie
principială a ordinii rumânești. Simțul ordinii ne spune că e vremea să ne întoarcem
la steaua din icoana lui Neagoe Basarab, la viziunea lui rumânească, în care se
oglindește călăuzitor Hristosul nostru.”75 ... „O prăpastie sufletească ne desparte de
trecutul acesta al nostru, prăpastie care a creat-o și adâncit-o desăvârșit generația
pașoptistă... Ne trebuie, prin urmare, acest salt înapoi, către duhul evului mediu,
către sufletul voievozilor, către trecutul nostru de acolo de unde începe să fie
autentic. Acolo unde au căzut cele cinci capete de voievozi brâncoveni.” 76
Prin punerea în centrul existenței noastre a crucii și a lui Hristos, românii își
regăsesc adevărata identitate națională și, în același timp, se integrează în universal,
ca parte a Europei creștine: „ spuneam cândva că descătușarea sufletului, liberarea
duhului, înălțarea cugetării, nu e de ajuns să ne poată aduce scăparea, nu asigură
libertatea. Nici bunătatea nu e de ajuns să ne-o dea. Ne mai trebuie ceva, o noblețe:
75
76

Ibidem, p. 92.
Ibidem, p. 88.

DANUBIUS XXXV

211

conștiința clară a tragicului, înțelegerea crucii. Numai prin aceasta ajungem
europeni, adică universali, printr-o înțelegere românească a agonicului, nu prin
imitație, după o formulă străină.
Cugetarea de mâine românească cere un act de credință în energia lăuntrică
proprie și o nădejde eroică care să meargă până a înfrunta năruirea din urmă,
deznădejdea. Așa se va naște o nouă morală românească, creatoare, de luptă.” 77
Din toate aceste idei se deduce în mod firesc atitudinea critică a lui Sandu
Tudor în raport cu comunismul, consecință ultimă a aberațiilor modernității:
„Comunismul marxisto-bolșevic nu este decât capătul și apogeul unde a dus acest
individualism anarhic, care socotind familia, neamul și omenirea ca realități
abstracte, poate să le și nege și să le schimbe pe plac sau să le desființeze total...
Comunismul reduce pe om la biologia insului și tăgăduiește realitățile psihice și
spirituale ca grade vitale și obiective ale omenirii Cine nu cunoaște tăgăduirea și
lupta comunismului împotriva familiei, bisericii și deosebirilor de limbă? ...Frăția
omenească este înlocuită prin tovărășie. De unde creștinismul afirmase adevărul că
întreaga omenire formează la un loc și în chip liber și firesc, un mare trup, în care
fiecare, și toți laolaltă, fac parte organică dintr-o ierarhie nedespărțită, vitală și
spirituală, comunismul afirmă dimpotrivă că societatea, tovărășia omenească,
trebuie construită egalitar și rațional, după un etalon de muncă și consum, iar cei
care nu se supun trebuie excluși și nimiciți...Comunismul nu face decât să închidă
perioada individualistă în decadență, căutând să temporizeze în locul universalei
frății omenești a dragostei lui Hristos, în locul Sf. Biserici, o tovărășie uriașă... sau
mai bine o turmă organizată tiranic.”78
În „Veacul ucigătorilor lui Dumnezeu” și în „Religia ateismului rus”, Sandu
Tudor subliniază conștiința misionară a comunismului, dorința sa de a-i aduce pe
toți la același numitor. Cum inamicul principal este Dumnezeu, comuniștii caută să-l
scoată pe acesta, prin orice mijloc, din conștiințele oamenilor, deoarece doar așa își
pot impune modelul: „Comunistul zice, ca și Kirillov: «cred din tot sufletul meu că
Dumnezeu nu există», dar nu poate să se mărginească numai la atât. El simte nevoie
să mai adauge: «și voi obliga pe toată lumea să o creadă, pentru că nu vreau și nu
pot să o cred singur, toți trebuie să creadă cu mine». Adevărul vremii noastre e
social. De aci și necesitatea ateismului comunist de a propovădui... Un adevărat
apostolat, o mistică ateistă, un fanatism ateist.” 79
Lectorul poate identifica în opiniile lui Sandu Tudor idei, sugestii care sunt
prezente deopotrivă și la Nichifor Crainic, Nae Ionescu și alți gânditori
tradiționaliști. În același timp, este vizibil modul diferit în care Sandu Tudor
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abordează și prelucrează anumite teme și idei. Nu vom insista aici asupra acestor
aspecte, ci ne vom apleca asupra ideilor legionare, deoarece vrem astfel să vedem
unde a fost posibilul punct de întâlnire între concepțiile lui Sandu Tudor și ale Gărzii
de Fier.
Trebuie să remarcăm de la început faptul că Sandu Tudor adoptă opinia
„stângii” conform căreia mișcarea legionară este un produs „de import”, un fascism
ca oricare altul. Discursul legitimant al mișcării legionare insistă pe faptul că aceasta
este expresia nemijlocită a frământărilor poporului român, o mișcare politică care
exprimă în chip deplin năzuințele națiunii. Deși politică, mișcarea legionară
disprețuiește la rându-i „politicianismul” românesc, care „dizolvă” ființa națională,
propunând un ideal înalt, apt să adune pe toți românii laolaltă. Și Codreanu proclamă
un ideal „spiritual”, care este identificat cu ortodoxia. Și legionarii vorbesc de sfinții
și voievozii din vechime, iar actul fondator al legiunii include statul de veghe la
icoana Arhanghelului Mihail. Și legionarii îl au pe unsul lor, care nu este regele,
Carol al II-lea fiind considerat un trădător, ci pe Corneliu Zelea Codreanu, alesul lui
Dumnezeu, persoana mesianică care aduce autoritatea harismatică în locul celei
instituționale decăzute. Prin aceste instrumente legiunea propunea „schimbarea la
față a României”.
Asemănările cu ideile exprimate de Sandu Tudor sunt atât de izbitoare, încât
confuzia dintre cele două viziuni se poate face foarte ușor și explică apropierea
inițială de Sandu Tudor a unor tineri seduși în trecut de ideile legionare. Cu toate
acestea, diferențele sunt fundamentale, implicând interpretări diferite ale unor
concepte și moduri diferite de trecere, din planul ideii generale, în planul concret
politic.
În primul rând, proiectul lui Sandu Tudor se adresează individului, nu unor
mase de oameni. El propune un model de conduită politică, dar unul deschis, care să
permită dialogul și diversitatea opiniilor, iar nu o structură totalitară, cum solicită
Garda de Fier. Libertatea este unul din elementele fundamentale ale gândirii lui
Sandu Tudor, însă moderată și modelată de responsabilitate, o responsabilitate
izvorâtă dintr-o educație creștină, Sandu Tudor fiind convins că Hristos ne-a oferit
cheia care să concilieze libertatea individuală cu solidaritatea colectivă, într-un mod
armonic, prin dragoste. Toți ar trebui să adâncim învățăturile lui Hristos, să avem o
conștiință creștină, însă acest lucru nu înseamnă că toți, în planul viziunilor politice
și sociale ar trebui să gândim la fel. Modelul său este monarhia britanică, cea care
conciliază libertatea de gândire cu unitatea în jurul suveranului, „unsul lui
Dumnezeu”. Într-adevăr Sandu Tudor spune la un moment dat: „A fi Român
înseamnă să ai în inimă gândul și veghea limpede a datoriei celei mari, care îți spune
că nu te-ai născut numai pentru tine însuți, ci pentru a păstra cu fiecare clipă a ta,
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ceva mai mult decât tine și toți la un loc, focul de duh al neamului,” 80, însă, prin
acesta, el nu propune o ordine totalitară în care individul trebuie să se încadreze, ci o
responsabilitate morală.
Astfel, Sandu Tudor propune mai mult o pedagogie spirituală și națională,
iar nu o crearea unei organizații politice propriu-zise. În aceeași termeni vorbesc
despre legiune și unii apologeți de după al doilea război mondial, însă Garda de Fier
a fost un proiect politic, în care a intrat cine a vrut, dar care își propunea, odată
ajunsă la putere, să forțeze pe ceilalți să acționeze și să gândească la fel ca ei. Sandu
Tudor nu a propus revolta împotriva ordinii instituționalizate și nu a îndemnat la
acte de terorism politic, considerate de legionari drept „acte de jertfă pentru binele
poporului”.
Diferențele devin tot mai clare, pe măsură ce ideile capătă o tot mai mare
concretețe în planul exprimării istorice.
În acest sens, avem exemple grăitoare în modul în care Sandu Tudor vede
viitorul Europei, problema naționalismului și atitudinea față de ceilalți. Textul său
despre o Europă unită după mari dispute naționaliste, dar aflată încă în căutarea unui
suflet, a anticipat foarte bine evoluția istorică a bătrânului continent în a doua
jumătatea a secolului XX: „Politica de azi a fiecărei națiuni se sprijină pe o
economie moartă, înăbușită de un naționalism egoist. Va trebui să moară această
politică și să trecem la o economie și un naționalism nou.
Dacă la prima arătare singurele ființe reale în istorie par a fi făpturile
naționale – după această ultimă conflagrație europeană, ce se întrezărește, privind
mai cu luare aminte, din însăși experiența făcută, se va constata că naționalismele
sunt și ele trecătoare, supuse unei evoluții, unei creșteri și unei morți.
Războirea neîncetată a unei națiuni e de fapt o luptă împotriva ei însăși, căci
națiunile la un loc, luptând unele contra altora, se tăgăduiesc până la nimicire,
biruind astfel deasupra lor o unitate mai mare, supranațională. Războiul mondial
trecut ne-a și pus în pragul unei viitoare Europe. Suveranitatea măruntă a fiecărei
patrii în parte va trece Europei, noua patrie de mâine, într-o suveranitate mai totală și
la măsura noii economii. Statele naționale nu vor pieri, dar nu vor mai fi decât bunii
paznici ai tradițiilor și culturii specifice locale. Drumul acesta este însă drumul cel
tragic: o unitate ieșită din însăși lupta dintre naționalisme... La început familia fu
totul pentru om, restul dușman, sau străin aprig, apoi tribul și cetatea, azi trecem și
dincolo de națiune, spre o viziune mai largă continentală, cosmică.
Să ne înțelegem însă, toată creșterea și depășirea aceasta nu are nimic cu
acele teorii internaționaliste, vagi, romantice, umanitariste, care fac din fiecare popor
și din toate la un loc ceva incolor, ambigen și mort. Sensul european al ceasului de
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față trebuie crescut și aflat din seva pământului nostru. Fiind român să suim fruntea
până la o înălțime europeană.”81 Cu alte cuvinte, unitatea izvorâtă din divergență să
fie convertită într-o unitate dată de spirit, o unitate în diversitate, în care românii să
fie parte a Europei și, în același timp, să rămână ei înșiși.
În ceea ce privește problema rasismului și xenofobiei, am oferit deja citate
din textele lui Sandu Tudor. Totuși, pentru edificare deplină, iată și alte fragmente:
„Nu putem fi xenofobi. Dacă cineva s-a născut la Marea Albă, în inima Balcanului,
sau la Ierusalim, după zodia lui, și apoi l-a bătut vânturile și l-a adus până la noi, nu
e oare suflet de om? Trebuie să-l așteptăm la cotitură cu sprâncenele încruntate și
inima haină?”82
Într-un alt text, intitulat „Sunt vândut jidanilor”, el deplânge marota
antisemitismului pe care unii oameni politici o agită pentru atingerea unor interese
meschine: „Fals, total sau în parte, acest postulat, prin acest miracol demagogic a
devenit unica evidență a vieții noastre publice. Sunt partide politice care merg așa de
departe, încât vor să rezolve toate problemele pe care ni le pune viața românească
prin asemenea formule... Am ajuns astfel, la un idol de piață publică, idol venerat,
adevărul antisemit, fantoma cu atât mai de temut cu cât pare, din ce în ce, la mai
mulți, că înfățișează interesele sociale și românești cele mai sacre.” 83
Asemenea atitudini poate să aibă consecințe funeste deoarece „patriotismul
luminat de candela Duhului, așa frumos și sfânt și generos, intrat în frunțile
mincinoșilor și ipocriților aceștia, suferă cele mai ciudate întortocheri și deformări,
de ajunge o idioată idolatrie de sine, egoismul cel mai strâmt... Vai! Cât a fost
exploatat și de câte ori a fost scos tineretul în stradă și buimăcit și înjosit și vânzolit
și lovit pentru ideea națională. Iar sfârșitul, fum și praf și dezamăgire amară.”84
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naționalism. Naționalismul este o vorbă nouă, sosită de puțină vreme pe pământul nostru...
Strămoșii noștri care au cunoscut numai dragostea de neam și lege nu au fost niciodată
șovini... Și întrebarea care ni s-a pus, dacă sunteți naționaliști, pentru ce atunci văr ridicați
împotriva Gărzii de Fier sau extremelor de dreapta. Răspundem: aceste mișcări prin
extremismul lor sunt în realitate șovine și necreștine. Creștinul adevărat nu poate recunoaște,
nu se poate supune unei mistici a urii, fie ea de rasă. Aceste mișcări fiind naționaliste nu sunt
totuși cu adevărat românești. Ele nu sunt decât numai adaptări ideologice superficiale ale
unor formule soite de peste graniță, în ultima oră, din Italia și Germania. (ACNSAS, fond
Penal, dosar 13495, vol. 1, f. 109).
82

DANUBIUS XXXV

215

Toate aceste lucruri ne ajută să înțelegem mai bine pedagogia lui Sandu
Tudor, aplicată asupra tinerilor în anii care au urmat, și conivențele cu reprezentanți
ai Mișcării Legionare, care, în cele din urmă, l-au adus în atenția organelor
Securității.
Sandu Tudor în anii comunismului: între aprofundarea misticii și
responsabilitatea față de cetate
Fiindu-i interzis ziarul și fiind condamnat în procesul de „șantaj”, Sandu
Tudor iese din prim planul vieții publice la începutul celui de-al doilea război
mondial. La sfârșitul anului 1943, el cerea aprobare Ministerului Apărării Naționale
pentru a scoate o nouă ediție a revistei „Floarea de Foc”. La rându-i, Ministerul
Propagandei cerea SSI relații despre Sandu Tudor pentru a-i da acestuia un raspuns.
Raportul trimis de SSI prelua din vechile documente chestiunea șantajului și a
politicii de stânga pe care ziaristul o promovase. În acest context, solicitarea lui
Sandu Tudor este respinsă.85 Ulterior, o notă din mai 1945, deci după căderea
regimului Antonescu, semnala o discuție purtată de Sandu Tudor, în care acesta
afirma că „încă nu este momentul ca să scoată vreo publicație, deoarece libertatea
scrisului nu există nici sub regimul actual și atitudinea rușilor lasă foarte mult de
dorit.”86
Spiritul rebel nu îl părăsise însă, deoarece, la 7 august 1946, era semnalat că,
în fața Cercului Militar Național, „a provocat scandal, luând apărarea vânzătorilor
ziarului «Dreptatea»”. Brigada a II-a de Siguranță, intrată, ca restul aparatului
represiv, sub controlul puterii pro-comuniste, propunea deschiderea unui dosar
fostului jurnalist deoarece, „prin insolența de a pleda pe față pentru ziarul-simbol al
reacțiunii interne a provocat scandal și prilej de critică a unor funcționari din
Ministerul de Interne.”87 Cu acest prilej, i se impută faptul că ar fi avut angajați la
„Credința” legionari. Este un prim pas către transformarea lui Sandu Tudor din
activist de stânga în persoană cu simpatii legionare. Sandu Tudor, după cum vom
vedea, nu se schimbă, se schimbă doar cei care-l urmăresc, care vin cu noi grile de
lectură.
Urmărit ca simpatizant comunist în perioada guvernării Antonescu, Sandu
Tudor este încadrat la începutul anului 1944 ca locotenent de rezervă la Batalionul 4
Instrucție și reparații auto București. Aici descoperă o serie de nereguli înfăptuite de
sergentul major Modest Alexandru, pe care le raportează superiorilor. Pentru a se
răzbuna, sergentul, împreună cu alți doi acoliți, trage în cortul locotenentului
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ACNSAS, fond Penal, dosar 13495, vol. 2, f. 62-73.
Ibidem, f. 74.
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Ibidem, f. 141-142.
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Teodorescu Alexandru și dezertează. Cei trei sunt prinși, condamnați la moarte,
pentru ca, mai apoi, pedeapsa să li se comute la 10 ani de închisoare.
Profitând de prezența sovietică în țară și de preluarea puterii de forțele
procomuniste, sergentul Modest, aflat în arest, face apel către acuzatorul public H.
Leibovici de la Curtea Specială pentru Judecarea Criminalilor de Război, pentru a i
se rejudeca procesul.88 În depoziția pe care sergentul o dă înaintea acuzatorului
public, în aprilie 1945, el spune că este un vechi comunist, care a fost descoperit și
persecutat de ofițerul „fasșist” Alexandru Teodorescu. În consecință, împreună cu
alți doi „tovarăși” au decis „pentru a-l curăța din viață pe acea canalie de fasșist”.
Sergentul recunoaște că și-a descărcat arma către locuința ofițerului și că a dezertat,
fugind, spune el, către Rusia sovietică. Pentru cei de azi, lectura unor asemenea
afirmații este halucinantă. Cu toate acestea, afirmațiile sergentului au găsit ecou în
rândurile unor oameni cărora li se părea just să ucizi, pur și simplu, un „fasșist” și să
dezertezi apoi din armată, asemenea personaje devenind eroi ai noii lumi care se
năștea.
În consecință, se deschide dosar penal lui Sandu Tudor și lui Dumitru
Posteucă, ofițerul care se ocupase în mod nemijlocit de anchetarea celor trei
militari. Lucrurile iau rapid o turnură serioasă, sunt chemați mulți martori, foști
membri ai batalionului, care, de teamă, reclamă la unison pe cei doi foști ofițeri.
Sunt aduși și Posteucă și Sandu Tudor. 89 Ultimul declară sec că nu a fost niciodată
fascist și că reclamația este o răzbunare personală a lui Modest. 90 Dar, din motive
necunoscute, ancheta se întrerupe, fiind reluată în 1948, în contextul noilor legi cu
privire la criminalii de război.
Scăpat deocamdată de arestare, Sandu Tudor încearcă să-și pună ordine în
viață. În aprilie 1945 divorțează de soția sa Cornelia și, cum locuința sa fusese
rechiziționată de comandamentul sovietic, Sandu Tudor face același gest ca și în
tinerețe, mutându-se la mănăstirea Antim, într-o chilie din clopotnița bisericii, cu
gândul ferm de a se călugări.
Acest moment marchează începutul etapei „clasice” a fenomenului Rugul
Aprins, despre care s-a scris cel mai mult. Am discutat pe larg, într-un studiu
anterior, cele petrecute la Antim în perioada 1945-1948, astfel încât aici reluăm doar
ideile esențiale. 91
Mănăstirea Antim nu este una oarecare. Aflată în inima capitalei, ea găzduia
reședința Sfântului Sinod și biblioteca patriarhală. Se afla sub controlul nemijlocit al
88
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patriarhului, care numea ca stareți oameni de încredere. În perioada în care Sandu
Tudor viețuiește la Antim, stareț este Vasile Vasilache, ales om de cultură, un
apropiat al patriarhului Nicodim. El transformase mănăstirea într-un cămin pentru
studenți teologi, aici adunându-se minți strălucite care au jucat ulterior un rol
important în ortodoxia românească. Chiar dacă Sandu Tudor este inițiatorul și
sufletul manifestărilor spirituale și culturale, acestea erau girate de către stareț și,
prin acesta, de către patriarh. În contextul luptelor acerbe care s-au dat pentru putere
în biserică în acei ani, în mod inevitabil, în atenția serviciilor represive a intrat și
mănăstirea Antim, viețuitorii și cele ce se petreceau acolo, prin urmare și Sandu
Tudor și întâlnirile „Rugului Aprins”, care s-au dorit a fi o formă de aprofundare și
de răspândire a credinței creștine, scopul subsidiar fiind cel enunțat de Sandu Tudor
în anii treizeci (întărirea națiunii prin cultivarea unui ideal spiritual).
Este o nouă ocazie pentru a i se construi lui Sandu Tudor un trecut legionar,
de data aceasta de către inamici din biserică (mai mult ai patriarhului Nicodim decât
ai săi personali). Din 1947, când lupta pentru succesiunea la scaunul patriarhal se
ascute, beneficiem de câteva informări care schimbă cu totul perspectiva asupra lui
Sandu Tudor. Dacă nota din 18 noiembrie 1947 92 dedicată „cercului de studii
mistice” de la Antim este, în mare parte, obiectivă, nota din 20 noiembrie 1947, prin
care se încearcă să se afle cine este conducătorul grupului de la Antim, marchează o
schimbare radicală a percepției asupra lui Sandu Tudor, care este transformat în
legionar. Iată fragmentele cele mai relevante: „În anii 1925 – 1928 Teodorescu
Alexandru își schimbă atitudinea sa politică, trecând ca apărător al creștinismului și
devotat al patriarhiei...
92

„Acest cerc a fost înființat de către Teodorescu Alexandru în anul 1945, după ce astea se
întorsese de pe frontul de est. Scopul cercului este de a propaga spiritul credinței între
oameni. Conducătorul efectiv este Teodorescu Alexandru, fost ziarist.
Cercul se compune dintr-un număr de intelectuali ca: scriitori, ziariști, etc. Se
conduce de un așa zis comitet, care ține ședințe lunare. Ședințele de comitet se țin în locuința
lui Sandu Tudor din clopotnița mânăstirii Antim, iar ședințele cu membrii se țin în biblioteca
bisericii Antim. În ce privește fondurile cercului, o parte provin de la biserică, iar o parte din
cotizații.
La 1 noiembrie 1947 comitetul de conducere al cercului s-a întrunit și a hotărât ca la
începutul lunii decembrie cercul să înceapă un ciclu de conferințe, despre biserica creștină.
Ciclul va începe cu conferința unui oarecare individ Sadoveanu (Ion Marin Sadoveanu, n.n.)
și se va ține în biblioteca bisericii Antim. De remarcat este că acest cerc nu duce o activitate
politică, ci mai mult ilegală, cu un cerc de membri foarte restrâns.
În ciclul de conferințe ce va urma, vor conferenția și doi tineri, care nu fac parte din
acest cerc.
Datorită faptului că activitatea cercului a fost făcută foarte subtil și cu un număr de
membri foarte restrâns, nu a fost identificată de niciun organ polițienesc.” (ACNSAS, fond
Penal, dosar 13495, vol. 1, f. 147-148).
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În primăvara anului 1950, Teodorescu Alex., împreună cu alții, fondează
revista spirituală «Floarea de Foc», care, împreună cu ziarul «Credința», înființat tot
de acesta, a pregătit venirea legionarismului la noi în țară...
Datorită faptului că Teodorescu Alex. intrase în cercul literaților de dreapta
și cunoscând personal pe Goga și Nichifor Crainic, se încadrează efectiv în Partidul
Național Creștin, unde activează până la înființarea partidului Totul pentru Țară,
când numitul devine legionar...
Datorită trecutului său, Teodorescu Alex, cunoscut sub numele de Sandu
Tudor, a avut legături permanente cu oamenii politici din România și în special cu
legionari, în rândul cărora era foarte apreciat.
În timpul războiului împotriva URSS, Teodorescu Alex nu numai că a dus o
vie propagandă împotriva URSS, iar în anii 1942-44 a luptat pe frontul de est, ca
voluntar.
După 23 august 1944, a început o activitate ilegală împotriva democrației
din România...
În anul 1945, Teodorescu pune bazele unui așa zis cerc de studii mistice, la
biserica Antim. În realitate, acest cerc este cercul de studii al legionarilor, care vin în
contact cu acesta.
În preajma alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946, Teodorescu Alex
se remarcă în diferite discuții, în care antrena publicul, în față la Cercul Militar. În
aceste discuții, numitul susținea PNȚ-ul, atacând actualul regim.”93
Acuzațiile sunt extrem de grave, însă ele sunt domolite de implicarea în
treburile mănăstirii a patriarhului Justinian. După alungarea starețului Vasile
Vasilache, locul său fusese luat de arhimandritul Valerian Zaharia, mare rival al lui
Justinian în lupta pentru obținerea grațiilor puterii comuniste și, implicit, în
obținerea puterii supreme în Biserică.94 În 1948, Valerian Zaharia a suspendat
93

Ibidem, f. 76-79.
În dosarul lui Valerian Zaharia există o notă informativă, nesemnată, dar în colțul din
stânga sus cineva a scris: „Valerian Zaharia” în care Antimul este descris drept un cuib
legionar, în care Sandu Tudor a căzut ca cireașa pe tort cu „misticismul” său: „Mânăstirea
Antim a fost reînființată în anul 1935 de către fostul patriarh Miron. Ca stareț al ei, răposatul
patriarh a numit pe protosinghelul Nicodim Ioniță, care luase parte la mișcările studențești
legionare. Faptul acesta a făcut să se concentreze în acea vreme în jurul mănăstirii Antim un
număr de credincioși care făceau parte din mișcarea legionară. După rebeliune...
arhimandritul Vasile Vasilache, a creat la mănăstire o mișcare mistico-politică ce s-a grefat
pe nucleul legionar de la Antim. ... V. Vasilache a dus... o acțiune coordonată contra
comunismului și a URSS... Tot în timpul stăreției arhim. Vasilache a fost primit în Antim
fostul director al ziarului „Credința”, Sandu Tudor, care, în legătură cu arhim. Benedict
Ghiuș și cu o sumă de generali deblocați și foști demnitari antonescieni, au creat o asociație
cu scopul mărturisit mistic, da care, în realitate, are și implicații politice, manevrând din
umbră și sub masca exercițiului mistic, pregătirea credincioșilor pentru rezistență față de
94
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activitatea de la Antim a „Rugului Aprins” însă, în 1949, Justinian, devenit patriarh,
îl revoca pe Valerian din funcție și îl punea ca stareț pe Benedict Ghiuș, pe care l-a
dorit vicar patriarhal. Însă presiunile au fost prea mari și el a trebuit să-i împrăștie pe
foștii membri ai „Rugului Aprins” în diferite locuri, pentru a-i proteja.95 Sandu
Tudor, devenit monahul Agaton, ajunge în Oltenia, sub protecția mitropolitului
Firmilian, care-l trimite stareț la Crasna. De aici Securitatea Craiova îl va ridica la
16 iunie 1950 și-l va trimite la Jilava, în baza unui mandat de arestare emis la 2 iunie
de către Parchetul Curții București, Cabinetul I - Instrucție criminali de război, care
a instrumentat dosarul 2961/1948, împotriva lui Sandu Tudor, în baza articolului 3,
lit. a din legea 207/1948 (crimă contra umanității). Se continuase ancheta în cazul
denunțului făcut de sergentul dezertor, în baza noii legislații, iar anchetatorii a
considerat că Sandu Tudor, „prin denunțul făcut și prin actele sale, a provocat
aplicarea unor tratamente neomenoase persoanelor supuse anchetei și cercetărilor
pentru activitate comunistă.” 96
Nu este locul să discutăm aici desfășurarea acestui proces, care s-a dovedit
extrem de lung, deoarece sentința s-a dat abia pe 14 martie 1951 (decizia 806).
Lungimea se datorează încăpățânării procurorilor de a demonstra o situație evident
absurdă, aceea că cei trei, în calitate de comuniști persecutați, aveau dreptul să-l
împuște pe Sandu Tudor, fapt care amintește, hilar, de justificările legionare atunci
când l-au împușcat pe prefectul Manciu, pe I.Gh. Duca și pe alți demnitari.
În același timp, Sandu Tudor s-a apărat cu înverșunare, căutând să
demonstreze că nu a fost fascist, ci din contră, a avut atitudini de stânga. Dezbaterea
și demonstrația s-au concentrat pe acest aspect, distorsionând ușor percepția asupra
convingerilor sale. Alături de extrase din ziarul „Credința”, Sandu Tudor a invocat,
în sprijinul cauzei sale, o serie de martori, dintre care unii aveau poziții sus puse în
ierarhia comunistă: profesorul Petre Constantinescu-Iași, pe care-l apărase în timpul
procesului din anii treizeci,97 ajuns academician și, ulterior, ministru al Cultelor, pe
Scarlat Calimachi, „prințul roșu”, pe Alexandru Mironescu, pe preotul Gala
Galaction, onorat cu numeroase distincții de regim, vechi prieten al lui Sandu Tudor,
precum și o serie de ziariști din perioada interbelică, colaboratori la „Credința”.
Constantinescu-Iași nu s-a prezentat la proces. Au făcut-o în schimb vechiul prieten
Al. Mironescu și Gala Galaction. Mironescu a vorbit de orientarea de stânga a
ziarului „Credința”, de conflictul cu „Porunca Vremii” și de atitudinea critică a lui

democrație... În această asociație sunt înscriși numai inși, care, prin structură, pregătirea lor
intelectuală, prin activitățile lor din trecut sunt net reacționare” (ACNSAS, fond Informativ,
dosar 16011, vol. 1, f. 103-104).
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Sandu Tudor cu privire la situația de pe front și în Transnistria. 98 La rândul lui, Gala
Galaction declara: „Fiind considerat inamicul principal a legionarilor și fasciștilor,
îmi cunoșteam dușmanii. N-am considerat niciodată ca făcând parte dintre ei pe
Alex. Teodorescu. Ziarul «Credința» pe care îl scotea numitul avea o atitudine
umanistă... După armistițiu atitudinea acuzatului a evoluat spre situația în care a
ajuns azi, aceea de călugăr și preot. Despre acuzat va putea da relații I.P.S. Sa
Patriarhul.”99
Cea mai interesantă depoziție a avut-o însă I. Lespezeanu, fost colaborator la
publicațiile lui Sandu Tudor, persoană cu orientare hotărât de stânga: „Prin 1931-32
acuzatul a scos o revistă, «Floarea de Foc». La această revistă este adevărat că am
scris și eu câteva articole democratice, dar, la un moment dat, m-am retras deoarece
erau prea multe elemente legionare. Acuzatul a scos prin 1933 și un ziar, la care
colaborau și democrați, dar și legionari. Au colaborat Zaharia Stancu, Belu Zilber ca
democrați și Victor Medrea, legionar... Activitatea publicistică a lui Sandu Tudor era
democratică. Nu am reținut nicio manifestare de dreapta. Era un mistic, care vedea
binele venind din altă parte și nu din lupta oamenilor.”100
Până la urmă, tribunalul a decis că cei trei subofițeri nu au avut de suferit
din pricina „convingerilor” lor comuniste, au anulat acuzația de crimă împotriva
umanității, însă nu i-au lăsat să scape pe Sandu Tudor și pe Dumitru Posteucă,
colegul de proces, reținând în sarcina lor o infracțiune de drept comun (delictul de
cercetări abuzive – art. 289 Cod Penal). În consecință, Sandu Tudor era condamnat
la doi ani de închisoare corecțională, data de începere a pedepsei fiind considerată 2
iunie 1950.101 Arestul, Sandu Tudor l-a petrecut la Jilava, restul pedepsei la Canal. 102
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Arestarea și condamnarea lui Sandu Tudor a generat reacții contradictorii în mediile
bisericești. Pe de-o parte, mentorul său, mitropolitul Tit Simedrea, afirma: „Este limpede că
acest proces nu are caracter politic: Sandu Tudor a devenit incomod prin cercul de tineri, pe
care i-a strâns în jurul său la mănăstirea Antim. Procesul are deci o semnificație bisericească.
Se lovește într-un om al Bisericii. Piesele din dosarul procesului sunt de mult în mâinile lor.
L-au scos la iveală acum pentru ca vor sa-l scoată din circulație pe Sandu Tudor…
Condamnarea lui Agaton Tudor - daca se va produce - va constitui un nou document despre
așa zisa sinceră colaborare dintre Biserică și regim”. Pe de altă parte, alți clerici se exprimau
satisfăcuți că : „Procesul acesta lămurește un mister până acum nedescoperit, intrarea în
călugărie a lui Sandu Tudor. Este evident ca nu vocația l-a îndrumat spre monahism, ci
dorința de a se camufla. Căci, să recunoaștem, este o distanță de la Alexandru Teodorescu,
numele său adevărat - până la Sandu Tudor și apoi până la Agaton monahul. De, a fost
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Important în toată această discuție este că o instanță comunistă a stabilit că Sandu
Tudor nu avea convingeri fasciste.
În această perioadă, din nevoia de a lămuri unele aspecte din activitatea sa,
Sandu Tudor redactează o autobiografie, care a fost publicată. Cităm doar câteva
pasaje care interesează subiectul nostru: „În 1930, creștinismul activ și deschis spre
problemele de cugetare filosofică și socială de stânga mă hotărăște să scot «Floarea
de Foc», în jurul căreia se grupează un număr de tineri scriitori, atât creștini, cât și
comuniști...
Mai mult încă. Fără a mă abate deloc de la convingerile mele creștine, dar
de stânga, colaborez activ la lupta clandestină a comuniștilor, cu care am legături
directe. Sunt printre primii care, împreună cu Constantinescu – Iași și Al.
Mihăileanu au întemeiat gruparea și lupta antifascistă. Urmăriți de Siguranță
scoteam clandestin «Buletinul Antifascist», pe care-l redactez scriind articole de
fond pe care le semnez. Doritor să cunosc amănunțit tot ceea ce se petrece în
universul sovietic, sunt printre cei dintâi care au dorit să facă parte din delegația
română care trebuia să meargă la Congresul teatrului din 1934 de la Moscova.
Siguranța generală nu-mi dă însă pașaportul...
Din 1939 sunt concentrat aproape necurmat. În 1941 întors de pe front sunt
trecut la o școală tehnică de moto-mecanizate, ca comandant și profesor al acelei
școli. Fiind încă sub arme, în ziua de 12.11.1942 sunt arestat de Siguranța Generală,
fără niciun motiv, împreună cu alți scriitori și ziariști de stânga, pentru a fi internat
la Târgu Jiu. Sunt liberat însă, la intervenția Ministerului de Război...
Intrarea mea în monahism nu a fost, pentru mine, decât cea mai firească și
dreaptă împlinire a vieții. Prin urmare, dacă sinceritatea și consecvența mi-au fost
întotdeauna un principiu, nu puteam tocmai acum să mă străduiesc de prisos și în
chip absurd, transformându-mă fără niciun motiv într-un reacționar susținător al
unor mișcări falimentare în care niciodată nu am crezut și împotriva cărora am luptat
mai ales atunci când ele erau în floare și-mi puteau atunci fi de vreun folos”. 103
Conform unei note informative din 27 mai 1952, Sandu Tudor s-a stabilit,
după ieșirea din închisoare, la mănăstirea Sihăstria. Cel care dădea informațiile
(D.M., ieromonah slujitor la Patriarhie), era revoltat „că Agaton Tudor a început la
mănăstirea Sihăstria să țină o serie de predici prin care propaga călugărilor cel mai
avansat misticism.” „El vrea, spune cel întrebat, să introducă la mănăstirea Sihăstria
metoda rugăciunii lui Iisus. Această metodă constă în următorul principiu. Fiecare
călugăr trebuie să aibă în permanență în minte numele lui Iisus, spunând în
permanență rugăciunea următoare: «Doamne, Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu,
deștept conu’ Sandu, dar și cine l-a descoperit n-a fost prost”. (George Enache, „Rugul
Aprins” din perspectivă istorică).
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222

DANUBIUS XXXV

miluiește-mă pe mine păcătosul». Spunând tot timpul această rugăciune, rațiunea
fiecăruia este tot timpul ocupată, omul capătă rutina obișnuită, mintea fiind stăpânită
tot timpul de numele lui Iisus – spun misticii -, sufletul omului să lumineze, să (se)
transfigureze de o lumină cerească, făcând pe cel ce se roagă să vadă slava lui
Dumnezeu, aceeași slavă plină de lumină pe care a văzut-o Moise pe muntele Sinai,
când a primit tablele Legii sau slava pe care a văzut-o apostolii când Iisus s-a
schimbat la față pe muntele (Tabor).
Învățătura aceasta a fost propagată de Grigore Palama în secolul al XIV-lea
sub numele de isihia.
Agaton Tudor propagă acest curent și viața mistică, instigă pe călugări de la
muncile manuale.
El, ca să aibă mai multă trecere în fața călugărilor, a cerut să fie făcut
schivnic104, adică și-a luat obligații religioase noi. În noua treaptă de schivnic i s-a
pus numele de Daniil.”105
Suferind de diverse boli, în perioada 15-20 aprilie 1953, Sandu Tudor este
internat pentru tratament la un anume dr. Gorcea (probabil la Târgu Neamț). Aici se
întâlnește cu o persoană care-l cunoștea destul de bine, informator al Securității sub
numele de „Moșul”, care face un raport detaliat cu privire la activitatea lui Sandu
Tudor, din tinerețe și până la momentul internării, pe baza discuțiilor dintre cei doi.
Aidoma altor oameni care l-au cunoscut pe Sandu Tudor, „Moșul”
subliniază natura impulsivă a acestuia: „Este un caracter nervos, impulsiv, cu
atitudine de a domina”. În același timp, informatorul mai adaugă un aspect: „Din
copilărie a avut tendințe spre misticism”. El subliniază că intrarea lui Sandu Tudor
în monahism nu s-a produs din cauza dezamăgirilor în raport cu cele două mariaje
eșuate, ci mai mult datorită „înclinației spre misticism”. Spre deosebire de alte
persoane care relatează despre Sandu Tudor, „Moșul” nu vede în „misticismul”
acestuia o formă de oportunism, acceptând firesc cele două laturi, aparent
contradictorii, ale personalității celui în cauză: impulsivitatea și înclinația spre cele
sfinte.
„Moșul” nu evită nici problema activității de ziarist a lui Sandu Tudor din
perioada interbelică. Deși am discutat pe larg această chestiune, merită dat citatul
din nota informativă, deoarece reprezintă o savuroasă reinterpretare, din perspectiva
criticii clasei burgheze, a legendarelor „șantaje” care ar fi fost făcute de „Credința”.
Aflat încă sub impresia puternică a arestării și condamnării. Sandu Tudor reia în fața
interlocutorului pledoaria despre rolul jucat de el în sprijinirea forțelor de stânga:
„Prin acest ziar («Credința»), el a spus că a sprijinit oarecum și socialiștii și
104

Despre schimnicie vezi http://www.crestinortodox.ro/liturgica/vesminte/schima-mareantimis-liturghiei-neincetate-123713.html, Internet.
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comuniștii de la noi, având chiar colaboratori dintre ei.” Informatorul nu se poate
abține însă să aducă o serie de precizări personale: „În amintire cu acest ziar, biciuia
într-adevăr moralitatea decăzută a burgheziei de la noi, dar, în același timp, atunci se
ocupa și de șantajări, storcând bani grei de la burghezia coruptă. Șantajele erau
mijloacele cele mai sigure de îmbogățire a ziariștilor din timpul burghezomoșierimii. În acest fel Sandu Tudor s-a îmbogățit, avea chiar avionul său personal
și una din vilele cele mai luxoase de la șosea.”
Partea cea mai interesantă din nota informativă se referă la atitudinea lui
Sandu Tudor după ieșirea din închisoare: „A fost arestat ca criminal de război și
ținut un an la Jilava și un an la muncă la Canal. În acești ani a avut mult de suferit,
dar fiind de o constituție rezistentă a trecut cu bine prin toate. Spune că la Jilava și la
canal a învățat mai multe decât în tot restul vieții sale. După doi ani a fost eliberat,
fiind găsit nevinovat... Cred că nu veți ierta pe acela care v-a denunțat, ca să suferiți
doi ani pe degeaba. Mi-a răspuns: «Nu am împotriva nimănui niciun resentiment,
mai întâi că noi nu trebuie să purtăm ură nici măcar celor care ne fac rău și apoi,
dacă am suferit a fost pentru ca așa a vrut Dumnezeu, poate am avut de ispășit un
păcat. »
Credeți că toți cei care suferă astăzi prin închisori și muncă forțată suferă
pentru păcate?
«Sigur că da. Este planul lui Dumnezeu. Comuniștii nici nu-și dau seama cât
de imens serviciu au făcut creștinismului. Au învățat pe oameni să nu mai
supraprețuiască bunurile materiale și să se gândească mai serios la principiile
creștinești. Nu vedeți că bisericile sunt pline și nu se mai aud oameni înjurând de
Dumnezeu? Nu credeți că le-ar trebui și americanilor și englezilor puțin comunism
pentru ca să mai dematerializeze (sic!) pe Dumnezeu și pe dânșii? Cred că le-ar
prinde foarte bine că nu se vor lăsa chiar atât de ușor – moartea lui Stalin le-a dat
curaj.»
L-am întrebat dacă se împacă cu viața călugărească după viața luxoasă pe
care a dus-o înainte. Mi-a răspuns că disciplina severă pe care și-o impune l-a dus la
câștigarea (unei tării pe care) nu orice om poate să o aibă. Apropierea de Dumnezeu
dă fericiri pe care nicio altă satisfacție de natură materială nu o poate da.
«- Văd că ați cam exagerat cu disciplina călugărească, până v-ați îmbolnăvit.
S-ar putea ca tocmai exagerarea aceasta să fie un păcat.
- Nu poate să fie un păcat deoarece sunt pregătit îndeajuns pentru a lupta cu
diavolul. Și apoi, prin disciplina aceasta m-am impus tuturor celorlalți călugări.» Mia spus că, de când este la această mănăstir,e a început să se simtă o sporire a
numărului de credincioși care vin acolo special pentru a se spovedi la el.”
„Într-o altă zi l-am întrebat: «Credeți oare că comuniștii urmăresc
desființarea religiei și în special desființarea creștinismului?» Mi-a răspuns:
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«Comunismul este noua religie și va căuta să înlocuiască pe cele vechi. Dar
creștinismul nu va putea fi desființat, deoarece este de la Dumnezeu. Cu cât
comunismul va accepta creștinismul ca aliat, cu atât va avea mai mulți sorți de
izbândă.» A discutat apoi asupra patriarhului. Mi-a spus că Justinian este un iscusit
diplomat și că oricine altul în locul lui n-ar fi făcut mai mult bine pentru biserică
decât a făcut el.”106
Pe 18 noiembrie 1953, „Moșul” se întâlnește din nou cu părintele Daniil,
care venea de la mănăstirea Slatina și mergea către mănăstirea Sihăstria. Cu acest
prilej, informatorul află că părintele a fost numit egumen al schitului Rarău: „Mi-a
povestit că este încântat de pitorescul regiunii Rarău, spunea că acolo avea
proprietate fostul prinț Nicolae și tot acolo era și casa de vară a lui Codreanu.
Spunându-mi aceasta în glumă, ei i-am spus că are vecinătate cu trecut de
periculoasă amintire, la care mi-a răspuns «Apoi tocmai că eu am fost un antifascist,
am și scris împotriva lor».”107
Notele informative au fost date ca parte a acțiunii de verificare duse de
regionala de Securitate Bacău, față de o persoană care tocmai ieșise din închisoare.
Sandu Tudor mărturisește că a și fost vizitat de oameni ai Securității la Sihăstria,
după cum arată nota informativă din 6 iunie 1953. 108 Ele însă nu au avut consecințe
asupra lui Sandu Tudor, care, prin mutarea la Rarău, trece sub supravegherea altei
direcții a Securității, cea de Suceava.
Deși destul de scurte, notele citate sunt dense, deschizând discuția cu privire
la atitudinea pe care Sandu Tudor a avut-o după ieșirea din închisoare.
Vom porni demersul nostru de la legăturile (certe) pe care părintele Daniil
le-a avut cu patriarhul Justinian. În mai multe note informative este consemnat
faptul că părintele Daniil se considera un apropiat al patriarhului, iar cineva îl
califica chiar ca informator al acestuia în ceea ce privește treburile de la
arhiepiscopia Iașilor, unde, din 1956, păstorea mitropolitul Iustin Moisescu,
considerat un inamic al patriarhului și al monahilor.109 În notele din iulie 1958, date
de un informator infiltrat în arest pe lângă Sandu Tudor, acesta din urmă spunea,
referindu-se la valul de arestări din 1958: „Părerea lui este că dacă s–a început
arestarea preoților celor mai capabili, care au o cultură vastă (se referă și la el),
înseamnă că este adevărat ce știe el și anume: mitropolitul Moldovei, Iustin, a
devenit „politrucul” guvernului în rândul Bisericii și că în mod tacit se urmărește
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răsturnarea Patriarhului Justinian, care nu mai este pe placul conducerii și înlocuirea
lui prin el. Pentru a i se putea găsi o culpă mai serioasă, se arestează preoții de elită,
spre a se justifica că, sub patronajul lui, aceștia duceau o activitate subversivă și
căutau să submineze interesele statului prin mijloacele camuflate ce le aveau la
dispoziție.”110
Cert este că, în 1954, Sandu Tudor a fost implicat, din partea Patriarhiei,
alături de alți monahi, mai ales de la Slatina, în rezolvarea situației de la mânăstirea
Sihastru și de la mănăstirea Vladimirești 111. De altfel, dosarul întocmit de regionala
Suceava include o corespondență între Sandu Tudor și Petre Pandrea, vechiul său
prieten și avocatul monahilor de la Sihastru.112 Despre fenomenul Vladimirești am
vorbit pe larg în alt studiu, unde am semnalat, de asemenea, legătura stabilită de
Securitate între operațiunea Vladimirești și acțiunea deschisă împotriva lui Sandu
Tudor și a altor monahi din nordul Moldovei.113 Nu vom relua discuția aici, deoarece
ne-am îndepărta considerabil de obiectivul studiului de față, ci vom marca anumite
puncte esențiale.
Pentru a nimici fenomenul Vladimirești pornind de la rațiuni politice,
Securitatea a căutat să acrediteze ideea că acolo s-ar fi desfășurat activități cu
caracter legionar. Elementul de care se agățau anchetatorii era prezența acolo a
maicii Mihaela (Marieta Iordache), sora comandantului legionar Nicoară Iordache,
cunoscută ca manifestând convingeri legionare puternice. Urmărirea legionarilor
închiși la Aiud încă din perioada guvernării Antonescu a arătat imaginea extrem de
favorabilă de care se bucura mănăstirea în imaginarul acestor oameni, iar prezența
aici a maicii Mihaela era un fapt de natură să potențeze prestigiul locului sfânt. De
altfel, în atelierele de la Aiud a și fost făurit un chivot, la care a muncit inclusiv
Anghel Papacioc, viitorul monah Arsenie, care a fost dăruit ulterior mănăstirii. 114 A
fost unul din începuturile legăturii care s-a făcut între activitatea legionară și intrarea
unor legionari în mănăstiri. Activitatea legionară sub masca monahismului a devenit
una din temele centrale ale preocupărilor agenților Securității în anii ‘50.
care a biruit pe toți pentru a scăpa biserica.” (ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol.
2, f. 576).
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anilor ‘50, Editura Partener, Galați, 2009, p. 68.
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Despre activitatea părintelui Arsenie Papacioc, pe care nu avem timp să o analizăm în
studiul de față, vezi Sorin Alpetri, Între timp și veșnicie. Viața părintelui Arsenie Papacioc,
Editura Accent Print, 2014; Andrei Tudor, Mariana Conovici, Iuliana Conovici (eds.), Am
înțeles rostul meu... Părintele Arsenie Papacioc în dosarele Securității, Humanitas,
București, 2014.
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Pornind de la unele informații oferite de rețea, Securitatea a arestat, în cursul
anului 1955, alături de cei mai de frunte reprezentanți ai soborului de la
Vladimirești, și o serie de monahi, dintre care cei mai importanți au fost Arsenie
Boca115, Antonie Plămădeală116 și Roman Braga117, cu scopul de a documenta o
eventuală „conspirație” legionară generală sub masca monahismului, fără a lua în
considerare faptul, cel puțin la început, că Antonie Plămădeală, Roman Braga, dar și
Arsenie Papacioc sau părintele Cleopa Ilie, luaseră atitudine împotriva celor ce se
petreceau la Vladimirești, punând în evidență anumite elemente considerate ca fiind
împotriva tradiției ortodoxe.
Roman Braga a fost eliberat din arestul MAI Galați în mai 1955 însă, la
foarte scurt timp, el va reveni în atenția Securității, 118 mai precis a direcțiilor
115
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Despre Roman Braga, cel trecut prin infernul Piteștiului și personaj cheie în arestarea din
1958 a lotului „Alex. Teodorescu și alții”, am fi dorit să spunem mult mai multe în acest
studiu, însă dimensiunile acestuia ne-au împiedecat. Este unul din cazurile care trebuie
analizate aparte, iar această analiză se prefigurează a fi mult mai amplă și dificilă decât cea
dedicată lui Sandu Tudor. Roman Braga, student legionar, l-a cunoscut pe Sandu Tudor de
timpuriu, din perioada conferințelor de la Antim, și a aderat cu toată convingerea la ideile
acestuia, fapt pe care-l afirmă în numeroase rânduri. Cu toate acestea, în dosarele sale există
diverse afirmații atribuite lui, rezultat al unor dialoguri aprinse cu informatori cu trecut
legionar, printre care și cea de la care s-a pornit dosarul lui Sandu Tudor, referitor la cele
două armate monahale. Asupra acestor documente este neapărat necesară o analiză de text,
riguroasă și detaliată, deoarece ele ridică întrebări cât l-a înțeles, la acel moment, Roman
Braga pe Sandu Tudor (personal credem că această înțelegere s-a produs, iar „devierile” de la
mesajul maestrului sunt rezultatul disputelor contextuale și a relei receptări a celor spuse de
Roman Braga). Deocamdată, oferim ca mostră doar un fragment atribuit lui Roman Braga,
de către informatorul „Pompiliu Baltazar”, fragment dintr-o discuție purtată la 5 septembrie
1957, despre hramul schitului Rarău și despre „retragerile spirituale”, pentru a se vedea
dificultatea chestiunii: „Singurul lucru care ne mai rămâne astăzi este numai credința în
Dumnezeu și ajutorul între frați. Trebuie păstrată stima și dragostea față de toți prietenii
noștri creștini și legionari. Dacă nu se poate prin vedere față către față, atunci păstrată prin
scrisori și, dacă nici aceasta nu se poate, atunci prin gânduri. Să trimitem gânduri bune
tuturor oamenilor de bine și tuturor legionarilor. Să împletim credința ortodoxă cu cea a
legiunii. Să așteptăm ca timpul să ne fie favorabil. Niciun legionar vechi nu renunță la ideea
sa. Legionarismul în forma veche nu mai este actual, dar trebuie continuat sub forma
prieteniei. Scopul legionarismului a fost crearea omului nou, adică creștini și legionari și
luptători activi contra comunismului. Să nu-mi pierd credința în Dumnezeu și dacă noi nu
vom mai putea realiza legionarismul integral, generațiile viitoare vor face aceasta pentru că
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regionale Iași și Suceava, în urma unor sesizări făcute de un harnic informator al
Regionalei MAI Iași, „Costică Nițescu”, fost legionar, student la Medicină, care
trecuse prin închisori. Ținta inițială fusese un anume N.C., zis Sfântu, care activase
ca legionar, iar între timp devenise membru al „Oastei Domnului”, organizație
interzisă la acea vreme.
Nota lui „Costică” este lungă, însă extrem de interesantă și plină de pasaje
savuroase, o adevărată nuvelă. N.C. și informatorul au pornit pe 4 august din satul
Bârlești (din apropierea Iașului) către mănăstirea Slatina, cu scopul de a lua parte la
hramul acesteia de pe 6 august (Schimbarea la Față). „De acolo, afirma Constantin,
vom merge pe jos la schitul din Muntele Rarău, muntele sfânt al legionarilor, unde,
împreună cu un frate din Vaslui, student de 20 de ani (R.C.), vom întemeia o unitate
de trei legionari, ca trei nicadori, noi vom fi urmașii de mâine ai Căpitanului, ne vom
călugări.” Iată cum, dacă Sandu Tudor pomenise în glumă proximitatea dintre schit
și locurile legate de memoria lui Codreanu, pentru alții exista o legătură plină de
semnificații. De altfel, N.C. voia să se călugărească tocmai la Rarău, arătând că-l
cunoaște pe starețul Daniil: «Starețul de la Rarău este un om grozav, nu-i legionar,
dar este naționalist, a fost aviator, se cheamă părintele Daniil, iar adevăratul lui
nume este Sandu Tudor, care a mai fost și mare scriitor. Acest Daniil a făcut ravagii
în București, a convertit jumătate din București, i-a zăpăcit pe comuniști.»
Despre N.C. informatorul nu avea o părere prea bună, ironizându-l adesea în
relatare, considerând că nu este tocmai în deplinătatea facultăților mintale: «Pe drum
parcă eram cu ursul, așa se uita lumea la noi în compartiment. N.C., care purta
barbă, ținea predici, făcea cruci, mătănii, ba mai cânta cântece bisericești de Oastea
Domnului și legionare, iar eu nu știam ce să mă fac de rușine.»
De ce mergea N.C. să se facă călugăr la Rarău și-l aducea cu el și pe
„Costică”? Vom spune de pe acum că el fusese chemat de părintele Daniil, prin
intermediul lui Roman Braga. Vom vedea în continuare motivațiile celor doi pentru
un asemenea gest. Ceea ce a înțeles însă Constantin din tot ce i se spusese, de către
unul sau celălalt, demonstrează încă o dată versul eminescian: „deși vorbești pe
înțeles, eu nu te pot pricepe”, N.C. urmându-și de fapt propriile obsesii confuze, în
care Legiunea se amestecă cu monahismul, Oastea Domnului și violența: „Să fii deci
hotărât să ne călugărim, mersul legiunii cel mai superior este Oastea DomnuluiLegiune-monahism, numai cei mai buni legionari vor putea ajunge în monahism,
urmași demni ai Căpitanului. Când vei auzi că plânge apa pe locurile sfinte, cum ne
vorbește de suferințele neamului, vei pune mâna pe arme și vei porni la răzbunare
pentru neam în numele lui Hristos, cum au făcut sfinții noștri părinți ai Bisericii...
comunismul se va uza stând la conducere. Noi însă să fim uniți, să ne vedem cât mai des. Am
făcut greșeli, am pătimit și plătit scump. Unii au plătit cu viața. Trebuie răbdare și prietenie
între noi.” (ACNSAS, fond Informativ, dosar 236666, vol. 1, f. 494-495).
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Deocamdată la mănăstire rămân numai eu, dumneata vei sta vreo săptămână ca să te
obișnuiești cu viața de călugăr și te vei reîntoarce.”
Ajunși la Slatina, grupul asistă la slujbele de hram119, iar ulterior N.C.
prezintă celorlalți doi tovarăși pe Roman Braga, prezent și el la sărbătoare120. Braga
poartă cu informatorul următoarea discuție: „Am suferit și eu doi ani de pușcărie, am
trecut pe la Pitești prin demascări, ceia ce se întâmplă cu tineretul în pușcărie arată
ce urmărește comunismul. S-a văzut clar că sunt uneltele diavolului, au vrut să
distrugă elita tineretului prin teroare, au omorât lume. Acest fenomen de iad va
trebui studiat bine după căderea comunismului.”
În continuarea discuției, Braga ar fi spus următoarele: „Comunismul a slăbit,
se dărâmă. Noi în mânăstiri suntem în fruntea luptei, au pornit două armate
monahale: a) curentul pornit de la Vladimirești de preotul Ioan și b) curentul pe linia
Slatina-Sihăstria-Rarău și altele. Nu mai sunt mănăstirile de altă dată, se vor purifica
călugării și se va trece la monahism activ combativ. Pe mine m-au închis și astă vară
două luni la Securitate, dar le-a pierit puterea.
După Biblie vom uni bisericile catolice și ortodoxe, avem acum și reviste
din străinătate pentru acest sens. Va trebui să adunăm cadre de oameni intelectuali în
rândul călugărilor care să poată lupta eficace – trăim o perioadă când toți
intelectualii încep să se gândească la călugărie, chiar acum avem trei bucureșteni –
fiul prof. Alexandru Mironescu de la Chimie, un prim balerin de la opera din

119

Informatorul ține, nu știm din ce motive, să critice viața monahală, deși acest lucru nu
interesa Securitatea: „Cu această ocazie am putut vedea ce înseamnă viața la mănăstire, o
grozăvie de îndobitocire ca în evul mediu. De la orele 6 dimineața și până la 10 slujba, de la
4.30 la 6 seara vecernie, de la 10.30 la 2 noaptea utrenia, deci în fiecare zi câte 9 ore de
îndobitocire în biserică, bineînțeles pentru prostime, căci cei câțiva prea sfințiți părinți dorm
la chiliile lor pe îndelete și nici ziua nu au misiune de lucru.
Am bătut la Slatina 670 de mătănii, iar la Rarău cca 950 de mătănii de mă ustură și
acuma genunchii. De câte ori intrai în biserică câte șase mătănii la fiecare icoană.
Aceste lăcașuri retrograde pe față luptă contra progresului... Dacă lumea ar ajunge
pe mâna acestor demenți, ar distruge-o, nici nu ar mai lăsa-o să se înmulțească. Culcatul cu
femeia este cel mai mare păcat, inventarea de mașini este orgoliul omului, omul se crede
deștept și ispitește puterea lui Dumnezeu – asta îl va duce în iad, omul trebuie să-și lase
barbă și să se închine lui Dumnezeu, toată ziua să ajungă în starea de rugăciune. Rugăciune
permanentă – nicio plăcere trupească să nu aibă, perfecțiunea va fi atunci când toți vom fi
pustnici, ne vom hrăni cu rădăcini și ne vom îmbrăca cu un sac și ne vom ruga toată ziua. Și
aceste porcării se spun în secolul XX” (ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f.
181).
120
Roman Braga este prezenta astfel de către informator: „un doctrinar mistic, cunoscător al
filosofiei idealiste, care preconizează unirea cu știința a bisericii, știința care este fiica mai
mică a credinței.” (ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 182).
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București și un pictor care se vor călugări. Este un val de călugărie a intelectualilor,
avem deja călugări foști contabili, matematicieni.” 121
Roman Braga i-a recomandat informatorului să se mărturisească la părintele
Arsenie Papacioc, care a fost închis opt ani la Aiud. Părintele Arsenie s-a întâlnit cu
„Costică”, dar întrevederea a fost scurtă: „Eu am fost la pușcărie, am văzut pe
trimișii Diavolului, eu am avut elevi pe care i-am ridicat - i-a spus Arsenie
informatorului. Trebuie să ajungi în așa fel încât să nu te mai gândești la păcat, ci la
perfecțiunea de sfânt. Dumnezeu e cu noi. Nu vom avea timpul să te spovedesc, căci
mărturisirea la noi la mănăstire ține 6-8 ore și căruța cu bagaje pleacă peste o oră. Te
binecuvântez să te mărturisești la părintele Daniel, te va înțelege, căci a suferit și el
doi ani în pușcărie în 1951. E un om deștept, cu multă carte.”122
Grupul de pelerini s-a întâlnit și cu părintele Cleopa, revenit între timp la
123
Slatina . De la mănăstire, cei trei au plecat spre satul Stulpicani, unde au tras la o
121

ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 181-182. Comentariul informatorului:
„Într-adevăr, o serie de odrasle burgheze care nu se simt bine în RPR se refugiază în ultimele
bastioane retrograde, mănăstirile.”
122
ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 183. Comentariu cu privire la Arsenie
Papacioc: „Protosinghelul Arsenie cel sfânt – sub acest nume se ascunde legionarul Anghel
Papacioc, mare șef legionar deținut între anii 1940-1948, perioada în care la academia
legionară de la Aiud el avea bisericuța lui legionară – vestiții șefi legionari ca Valeriu
Gafencu, Moisiu Valeriu au fost fiii duhovnicești ai lui Anghel Papacioc la Aiud. Acești
legionari îl consideră Sfântul Arsenie” (f. 182). Informatorul a auzit ceva despre cele
petrecute la Aiud, însă informațiile lui sunt vagi.
123
Roman Braga îl introduce pe părintele Cleopa grupului celor trei astfel: „Avem aici pe
arhimandritul Cleopa, fost stareț la Sihăstria, un preot sfânt care este duhul munților, mare
cunoscător bisericesc. Toată ziua este în munți, are un secret cunoscut numai de el, sunt
pustnici care fug de oameni, Cleopa le duce mâncare în secret la câte o cioată de copac
convențional (sic!). Nici Cleopa nu-i știe unde-și au ascunzătoarea... Printre acești anahoreți
este și un conte rus fugit din Rusia, care este episcop cu un ajutor diacon. Și părintele Cleopa
a stat fugar 2 ani și jumătate”. Comentariul informatorului: „Arhimandritul Cleopa, om fără
carte, dar care de la 14 ani este călugăr, fost stareț, mare cunoscător în scrierile religioase,
unul din cei mai mari teoreticieni ai Bibliei, dar oarecum simplist popular, cu mare priză
printre țărani care vin la el din toate părțile la spovadă”. Părintele Cleopa i-ar fi spus lui
„Costică” următoarele: „Eu sunt contra lui Ion de la Vladimirești, prea era înfumurat. Voia
să arate că numai el este capabil. Linia condusă de mine aici la Slatina și celelalte mănăstiri
ca Sihăstria și Rarău este cea mai bună și eu lupt contra necredincioșilor, a ateilor,
sectanților, pe care-i vom distruge. Pentru lupta mea am stat fugar doi ani și jumătate. Acum
nu mă tem, diavolul a slăbit, acum are altele pe cap, nu ne mai are grija – se tem de
conferința internațională (Geneva, de care pomenește și NC – vezi infra- care a stârnit multe
speranțe în România, nn) (ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 182-183).
Securitatea a fost interesată în primul rând de povestea cu anahoreții, pe care i-a bănuit a fi
fugari legionari. Au fost întreprinse o serie de verificări asupra acestei chestiuni și asupra
părintelui Cleopa, însă cazul a fost închis, fără urmări. De aceea nu vom insista asupra
acestui fir al anchetei.
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gazdă. „Pe drum, povestește informatorul, N.C. oprea țăranii, cu care stătea de
vorbă, îi lua cu Dumnezeu apoi termina cu Geneva, schimbarea vremurilor și
căderea comuniștilor.” Între timp, „Costică” se conversa cu RS, care dovedește că a
asimilat multe din ce-l învățase N.C., amplificând chiar anumite idei și imagini:
„Sunt ostaș al Domnului, am colindat multe mănăstiri, l-am cunoscut pe fratele
N.C.. Nu trebuie să ne înșelăm, azi trebuie să gândim bine. Comunismul este produs
al francmasoneriei, al jidovimii, al cahalului cu care jidovimea vrea să subjuge toată
omenirea... Ca să te convingi că comunismul este un produs al iudaismului să spun
ce face diavolul de Lenin: dărâma biserici, a ucis zeci de mii de preoți și cu leșurile
lor făcea poduri peste ape peste care treceau roșii. Lenin a fost cel mai mare
criminal, el l-a instruit și pe satrapul de Stalin, dar din această luptă cu ortodoxia au
fost învinși, au trebuit să recunoască biserica, ba mai mult acum caută să se pună
bine cu biserica. Treptat ei pierd terenul; la Biblie scrie că va mai veni o perioadă a
lui antihrist pe pământ, când oamenii vor fi chinuiți cum au fost chinuiți studenții de
la Pitești, apoi va veni a doua înviere a lui Hristos. Să luptăm contra comunismului
pentru câștigarea vieții veșnice...
Adevărul este un singur trup, format din treimea Oastea Domnului-Legiunea
și Monahismul, continuă R.S. Trebuie să ne călugărim. Aș vrea să cunosc mai bine
viața Căpitanului și locurile pe unde a umblat el prin munții Rarăului. Eu nu am
cunoscut mișcarea legionară, dar am cunoscut mișcarea de la Vladimirești. Părintele
Ioan și maica Veronica sunt niște sfinți ai neamului; veneau la ei sute de mii de
țărani. Moscova s-a sesizat de îmbisericirea României. Exact după proorocirea
maicii Veronica – vedenia – după trei ani părintele Ioan a fost arestat. El este un
sfânt. Eu sunt credincios de când m-am îmbolnăvit. Doctorii nu mi-au putut face
nimic, prin rugăciune m-am ameliorat. Sunt cardiac. Rugăciunea este convorbirea
directă cu Dumnezeu.”124 (R.S. – un tânăr grav bolnav, afectat de loviturile vieții,
aflat în căutarea unui punct de sprijin; definit de credință, anticomunism și teorii ale
conspirației, sub semnul unei gândiri de tip eshatologic.)
Auzind cele spuse de R.S., maestrul, N.C., l-a lăudat, adăugând: „Sunt
lucruri pe care nu le înțelegi, dar la Rarău îți voi spune tot secretul; acest munte este
sfânt, acolo se vor petrece minuni, vor deveni locurile de unde va porni lumina
Căpitanului, iar noi suntem moștenitorii lui. Pe lângă rolul de călugări vom avea și
alt rol. Să nu spuneți părintelui Daniel acest substrat, căci el este naționalist
simplu.”125
În sfârșit, are loc întâlnirea cu starețul Daniil de la Rarău. Încrezător în
oamenii recomandați de prietenii săi, Sandu Tudor se deschide: „Eu am fost bogat,
am fost pilot și am renunțat la viața de lume. Am un scop măreț aici, am de gând să124
125

ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 184.
Ibidem, f. 185.
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mi formez o echipă de 12 preoți și diaconi, mai formez o biserică numai pentru noi,
mai sus, pe munți, unde pregătim cadre, iar aici aducem vizitatori pe care îi ținem 12 săptămâni, apoi îi trimitem în lume și astfel facem un lucru măreț pentru
dărâmarea comunismului. Am nevoie de 13 oameni cu carte care să mă înțeleagă
deoarece nătărăii pe care îi am aici sunt de jos și nu sunt buni de nimic. Îmi trebuie
băieți deștepți care să combată materialismul pe toată linia, trebuie să lichidăm
moștenirea diavolului pe pământ care ține neamul în sclavie.”
Cerând să se spovedească, informatorul află, în timpul dialogului, noi
informații de la Sandu Tudor: „Eu nu sunt legionar, dar dacă ar ști ăștia că sunt
duhovnicul legionarilor, m-ar aresta imediat. În cei doi ani de pușcărie am dus o
muncă de propagandă serioasă și mi-am format o serie de fii duhovnicești grozavi.
De tine, care ai suferit de pe urma diavolului pe pământ am nevoie, tu știi să-i urăști
și vei lupta serios. Te trimit în propagandă sub formă religioasă prin țară... eu îți voi
da toată biblioteca mea și toate cunoștințele mele. Renunță la medicină deoarece e
timpul de luptă, acuș vin ai noști și vei putea studia tot ce vrei, chiar și la Paris, eu
am prieteni mari.”126
Sâmbătă, pe 13 august, părintele Daniil a ținut o predică, pe care
informatorul s-a grăbit să o aprecieze drept „o instigare în public, ce se condamnă de
la 6 luni la 3 ani închisoare”. 127 Apoi a urmat o masă în public, în cerc restrâns, la
care era prezent și un colonel în retragere din București, Pestrițu, care a pus
126

Ibidem, f. 185.
Predica este reprodusă din amintiri, aproximativ, dar sunt unele elemente care se vor
regăsi, independent, și la alți informatori, precum și în relatări proprii ale lui Sandu Tudor,
ceea ce ne face să credem că, în mare, ideile corespund cu cele ale părintelui Daniil:
„Conducătorii de azi slujesc diavolul, ei au ajuns să ne aducă unde suntem, dacă nu scăpăm
de ei ajungem la distrugere totală. În zilele noastre criminalitatea a luat proporții de speriat,
s-a ajuns la crime îngrozitoare, în pușcărie tineretul țării a fost supus la chinuri din cele mai
mari. Democrații simt că își pierd terenul, biserica îi doboară deoarece armata lui Hristos este
mai tare și dacă toți vom fi credincioși vom fi de neînfrânt. Regimul atacă tineretul și vor să-l
educe. Întrebuințează multe educații pentru tineret, zeci de organizații de educare. Pentru
prima dată în lume minciuna și înșelătoria sunt ridicate la rangul de cinste.
În arte, poezia este o teroare. În Rusia sovietică poeții sunt obligați să cânte ciocanul
și tractorul, asta este o grozăvie. Au încercat să-l înlăture pe Dumnezeu indirect, cântând
cosmosul și infinitul, dar au fost opriți. Materialismul neghiob susține că omul se trage din
maimuță. Probabil că maimuța sovietică o fi vreo perfecționare a maimuții din pădure, dar eu
spun țăranilor: comuniștii spun că vă înrudiți cu maimuța și câinele, eu zic că vă înrudiți cu
cel perfect – cu Dumnezeu – comuniștii vă trag în jos, iar eu vă trag în sus; cu cine sunteți?
Auzi, un oarecare pașoptist, un Marx se ridica contra lui Dumnezeu, contra
comorilor spirituale de 2000 de ani, contra bisericii, contra tuturor sfinților din calendar,
contra adevărului... Misticismul este, într-adevăr, un spin al popoarelor, dar al acelor pseudocreștini, iar pentru adevărații creștini misticismul are un alt sens – este viața și mântuirea,
este raiul.” (Ibidem, f. 185-186).
127
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problema creării unui partid care „să salveze neamul din mâinile comuniștilor”.
„Daniil, relatează informatorul, i-a spus că nu se poate, deoarece clerul nu are partid,
preoții pe plan politic fac parte din toate partidele, nu ca la catolici unde toți ascultă
de papă, care este și om politic. Noi, pe linia lui Hristos, vom face multe pentru
țară.” 128
Evident că o asemenea relatare a stârnit interes maxim din partea organelor
de Securitate. Toți cei menționați se aflau în cadrul unei supravegheri informative
generale, însă se decide o acțiune coordonată, menită să verifice în amănunt cele
relatate de „Costică”. Cum persoanele implicate făceau parte se aflau în raza de
acțiune a regionalelor Iași și Suceava, cele două structuri ale Securității au decis să
colaboreze, principalii responsabili fiind, din partea regionalei Iași, locotenentul
Petru Nica, iar din partea regionalei Suceava, locotenentul major Samoilă Waxman.
Totul se făcea în coordonare cu Direcția a III-a a MAI. 129 Obiectivele acțiunii
informative erau următoarele: „1. Stabilirea activității legionare ce o desfășoară
elementele care apar în această acțiune; 2. Rolul ce-l poartă fiecare element în parte
în activitatea legionară; 3. Legăturile laterale și superioare ce le folosesc în
activitatea lor.”130
Ancheta a avut mai multe secțiuni. Una din ele, deschisă de MAI Suceava,
la 10 februarie 1956, îi viza pe părintele Daniil, pe Arsenie Papacioc și pe părintele
Cleopa131. Era vorba de un dosar de verificare (nr. 13), care a fost transformat, după
șapte luni, în dosar de acțiune informativă de grup.132 Temeiul deschiderii dosarului
era următorul: „Din materialele informative obținute existau suspiciuni că Sandu
Tudor caută să desfășoare activitate legionară sub masca religiei, urmărește mărirea
schitului prin atragerea elementelor tinere legionare, eliberate din penitenciare, cu
care să poată duce o luptă activă împotriva regimului, asemănătoare cu acțiunea de
la mănăstirea Vladimirești.
Are legături cu numitul Papacioc Anghel, cu nume de călugărie Arsenie,
născut la 15.08.1914, în com. Misleanu – București, ..., de profesie desenator, în

128

Ibidem. Relatarea informatorului se încheie cu vizita întreprinsă împreună cu N.C. la
locurile care-l evocau pe Codreanu, unde au cântat cântece legionare. Totul s-a desfășurat în
ascuns de starețul Daniil.
129
ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 1, f. 81-87 (Plan de acțiune din 30 ianuarie
1956).
130
Ibidem, f. 84.
131
În dosar sunt incluse o serie de note referitoare la părintele Cleopa, dar el este exclus rapid
din ecuația acțiunii informative, eforturile concentrându-se pe părintele Daniil și pe Arsenie
Papacioc.
132
ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 1, f. 1-4.

DANUBIUS XXXV

233

prezent călugăr la mănăstirea Slatina-Fălticeni, în trecut fost șef de garnizoană
legionară la Brașov, desfășurând activitate remarcabilă.”133
Acțiunea informativă asupra părintelui Arsenie este una superficială, el fiind
deja „suspect de serviciu” datorită trecutului său și, cum centrul discuției îl
reprezintă Sandu Tudor, nu vom insista asupra ei, mai ales că, în general, cele două
acțiuni informative nu s-au interferat.134 Ne vom concentra pe investigația
desfășurată asupra lui Sandu Tudor, care nu poate fi numită complexă, dar care,
datorită informatorilor folosiți, reușește să adune o serie de informații extrem de
valoroase pentru discuția noastră.
În multe cazuri, atunci când vine vorba de anchete în mediul monahal,
Securitatea a trebuit să folosească drept informatori oameni simpli, neinstruiți, care
adesea abia știau să scrie. Adesea, rapoartele întocmite pe baza relatărilor lor sunt
neinteligibile, sau conțin informații neesențiale. O mostră de asemenea gen de
informări avem și în dosarul alcătuit pentru cei trei duhovnici, în care au fost incluse
și note despre părintele Cleopa, din 1952, date de informatoarea „Galina”, o
credincioasă care mergea la mănăstirea Slatina, care sunt mai răsărite decât ale altor
informatori, dar nu te ajută să-ți faci o idee clară despre ce se petrece la mănăstire. 135
În alte cazuri, cum este cel al părintelui Arsenie Boca în perioada Prislop,
cei de la mănăstire se izolează și devin opaci în fața străinilor. La Prislop Securitatea
a trebuit să recruteze persoane care veneau cu treburi oficiale la mănăstire sau simpli
credincioși, care erau complet în afara cercului interior, al soborului. Relatările lor
sunt pur exterioare, asemănătoare celor ale unui turist care intră pentru scurt timp în
incinta mănăstirii, la ora amiezii, când nu vezi aproape pe nimeni. 136
În cazul Daniil Sandu Tudor, situația este diferită. În celula arestului
preventiv, în iulie 1958, părintele Daniil se plângea înaintea unui informator infiltrat
că nu a fost mai prudent. 137 La ce să fi fost mai prudent? După cum se vede, nici în
al 12-lea ceas nu bănuia că interlocutorul din fața lui ar fi putut fi un informator.
133

Ibidem, f. 1.
Ceea ce a reținut atenția Securității cu privire la părintele Arsenie au fost următoarele
aspecte, care puteau realiza o conexiune între biserică și legiune: „Numitul Anghel Papacioc
este legionar din 1936... A fost condamnat pentru participare la rebeliune. După 23 august
1944 a fost din nou arestat și încarcerat la Aiud, având activitate cu Viorel Trifa...
Referitor la Anghel Papacioc agentul „Laurențiu Emil” arată că: Niculescu Ilie a afirmat
către Brahonschi Gheorghe (ambii au făcut parte din comandamentul legionar, în prezent
încarcerați la Aiud) că dintre legionarii cu mare cuvânt și care va avea un rol hotărâtor pentru
ziua de mâine este Anghel Papacioc, care în 1946, după eliberare, s-a călugărit.” (ACNSAS,
fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 88).
135
Ibidem, f. 211-215, 228.
136
George Enache, Adrian N. Petcu, Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice din
România, pp. 46-59.
137
George Enache, Ortodoxie și putere politică în România comunistă, p. 410.
134
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Firea lui colerică, incapacitatea de a se stăpâni să nu vorbească, avântându-se în
critici la adresa regimului în cadrul unor predici până la urmă publice, sunt aspecte
care îl făceau pe Sandu Tudor extrem de vulnerabil în fața unei acțiuni informative.
Într-adevăr, Sandu Tudor căuta tineri intelectuali care să-i aducă la Rarău ca monahi
și dorea să pregătească alți tineri într-o direcție spirituală care să-i facă imuni la
ideile ateismului comunist. În acest sens, el a fost ajutat de o serie de apropiați, de la
mânăstirea Slatina, din Iași și București. Dintre aceștia, unii, precum părintele
Sofian Boghiu, era mai prudent, în timp ce Roman Braga, cu traumele sale, s-a
manifestat contradictoriu. Cu alte cuvinte, nu avem de-a face doar cu Rarăul, ci cu
un spațiu mult mai mare, greu de conspirat, și cu oameni diverși, care multiplică
problemele, mărind posibilitatea Securității de a pătrunde informativ, în pofida
convingerii părintelui Daniil că schitul este impenetrabil la pătrunderile
informative138.
Rapoartele arată preferința lui Sandu Tudor pentru oameni care au trecut
prin închisoare, dintr-o credință naivă că aceștia ar fi inamici ai comunismului. A
fost de ajuns ca unul dintre informatori să arate „din întâmplare” documentul de
eliberare din penitenciar, pentru ca părintele Daniil să se deschidă în fața lui. 139
Având în vedere toate aceste elemente, la Rarău situația este complet diferită de cea
a grupului închis de la Prislop.
Obiectivele inițiale ale acțiunii deschise împotriva părintelui Daniil erau:
„Adevăratul caracter al activității lui Sandu Tudor; dacă duce activitate izolată sau
primește indicații de la mitropolia Iași sau de la mănăstirea Slatina; cu cine ia
legătura atunci când face deplasări în alte localități (ne este semnalat că face dese
deplasări și în mod deosebit la București) și cu ce scop, dacă la schitul Rarău sunt
adăpostite elemente fugare”. 140
Acțiunea informativă a inclus filajul părintelui Daniil și a persoanelor de
contact (așa s-a verificat legătura lui cu Alexandru Mironescu și faptul că, la
București, stătea uneori la casa lui) și i s-a interceptat corespondența (interesând în
mod special corespondența cu ucenicul Andrei Scrima, ca „element” plecat peste
graniță)141.
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Vezi infra.
Vezi infra.
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Parte din scrisori au fost publicate în A. Scrima, Ortodoxia și încercarea comunismului,
Humanitas, București, 2008, pp. 387-498. Despre plecarea lui Scrima în Occident și
legăturile ulterioare cu diverse persoane din „Rugul Aprins” vezi George Enache, Biserica în
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ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015
Însă miezul acțiunii Securității a constat în trimiterea și infiltrarea unor
informatori, meniți să documenteze „activitatea ostilă” a părintelui. Era nevoie de
acest lucru, deoarece multă vreme Securitatea nu a găsit o persoană corespunzătoare
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în interiorul mănăstirii și, gând a aflat-o, era deja târziu.142 Având în vedere cu cine
aveau de-a face, Securitatea și-a ales cu grijă oamenii pe care să-i trimită, persoane
cu bună pregătire, intelectuali, care să atragă interesul părintelui Daniil și care să fie
în stare să poarte o discuție corespunzătoare cu el.
Agentura nu a fost numeroasă, cuprinzând persoane din interiorul Bisericii
sau care aveau studii teologice, dar și persoane tinere, trecute prin închisoare, cu
educație temeinică, care corespundeau profilului de ucenic cerut de părintele Daniil
și care erau marșrutizați pentru a deveni „fii duhovnicești” ai părintelui sau/și devină
frați la mănăstirea Rarău, pentru a fi în miezul evenimentelor. După cum se va
vedea, firea părintelui Daniil a făcut ca misiunea acestor informatori să fie una
ușoară, starețul deschizându-se către ei destul de repede.
Nu vom prezenta în amănunt desfășurarea propriu zisă a acțiunii informative
ci vom insista pe conținutul notelor informative oferite de cei infiltrați.
Până atunci însă, trebuie amintită o notă informativă întâmplătoare, dar
extrem de interesantă, dată de „Vlădoi Grigore”, probabil profesor din Iași, care a
făcut o excursie în zona Rarăului cu un grup de studenți din capitala Moldovei, în
perioada 25.01-4.02.1956. Misiunea lui era să raporteze starea se spirit a studenților
și atitudinile acestora, însă piesa centrală a relatării devine starețul Daniil: „În
general, cu mici excepții, studenții au demonstrat că munca de educare trebuie
intensificată. Această necesitate a reieșit și mai evidentă în urma vizitării schitului,
vizitare care s-a făcut în grupuri de 30-40 persoane timp de 2-3 zile consecutive.
Fiecare grup a fost pus în situația de a asculta o adevărată prelegere ținută de starețul
schitului, prelegere care atacă în mod direct materialismul. În ziua în care am fost și
eu, starețul schitului ne-a așteptat și atunci a atacat problema originii omului. A
afirmat că teoria animală a omului o susține cei ce doresc a face din om un robot, cei
care doresc a încătușa libertatea omului, pentru a-l transforma într-o mașină pe care
s-o dirijeze spre anumite scopuri. A mai precizat că anumiți activiști de partid care
au doar patru clase și deci sunt niște analfabeți, după dânsul, se erijează în oameni
142

Într-un plan de acțiune se explică opțiunea Securității pentru trimiterea unor agenți din
afară: „majoritatea călugărilor sunt credincioși starețului și reduși din punct de vedere
cultural, posibilitatea de recrutare a unei agenturi capabile din rândurile lor sunt minime, deci
datorită faptului că starețul schitului Sandu Tudor caută să atragă elemente intelectuale cu
scopul de ale călugări, s-a studiat posibilitatea infiltrării unui informator” (ACNSAS, fond
Informativ, dosar 211015, vol. 1, f. 98-99). În cele din urmă, Securitatea recrutează un
informator din rândul soborului spre sfârșitul anului 1957, când acțiunea informativă se
apropia de sfârșit („Tudor”). Informațiile date priveau predicile lui Sandu Tudor și
persoanele sosite la mănăstire. Starețul începuse să-l bănuiască. Cu prilejul descinderii la
schit din dimineața zile de 14 iunie, informatorul era să fie deconspirat de agenții care nu
știau de calitatea acestuia (ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 6, 90-96).
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de știință, motivează convingerea lor în general pe descoperirile științei, însă, când
sunt luați mai din scurt descoperi că habar nu au despre ceea ce este știința. În
general, starețul a vorbit cât se poate de îndrăzneț și chiar cât se poate de periculos la
adresa vremurilor noi.
În prelegerea sa a atacat și alte probleme care au avut mare răsunet în
sufletul auditorilor. El este un om foarte bine pregătit și a reușit să convingă pe
foarte mulți din partea sa. În acea zi, a încercat unul din studenți, și anume L.C. să-l
combată, dar a pierdut partida spre bucuria aproape unanimă a vizitatorilor care n-au
reușit măcar să se abțină și să nu râdă în gura mare când studentul pierdea treapta cu
treaptă în această luptă, după mine destul de inegală având în vedere pregătirea
unuia și a altuia. Prelegerea ca și disputa s-a terminat cu victoria starețului, victorie
care a făcut multă plăcere majorității excursioniștilor. De aici am tras concluzia că
persoanele cu care am fost în excursie lasă foarte mult de dorit și că nu manifestă un
atașament sincer față de regimul nostru.”143
Nu există niciun motiv să ne îndoim de veridicitatea celor relatate, cu atât
mai mult cu cât părintele Daniil menționează el însuși evenimentul, în convorbirile
cu informatorul din perioada arestului din vara lui 1958.144 Este documentată în mod
limpede atitudinea starețului împotriva materialismului dialectic și, încă o dată, de
vădește firea polemică a lui Sandu Tudor, care dezbate o chestiune în mod public, nu
chip ascuns, doar în fața unor inițiați. Nici nu putea părintele Daniil să rateze
momentul, de vreme ce, înaintea lui, se aflau zeci de persoane din publicul său țintă:
tinerii studenți.
Trecând acum la informatorii direcționați în mod special pentru a intra în
contact cu părintele Daniil, vom începe cu vechea cunoștință „Costică Nițescu” care
nu a putut fi folosit intens, din motive obiective, în acțiunea informativă de la Rarău.
El a mai vizitat de două ori schitul la sfârșitul lunii decembrie 1955 și în martie
1956, pentru ca mai apoi rolul său să înceteze. Relatările ample ale discuțiilor cu
starețul arată că acesta îl prețuia pe informator, căutând să-l atragă de partea lui. În
acest note sunt câteva pasaje care întăresc prima relatare, dialogul fiind redat în
același stil dramatizant, specific informatorului: „Frate, eu te chem la un lucru de
seamă, să nu crezi că te înmormântez în călugărie primitivă, tot viitorul îți este
deschis în față... Eu vreau să fac o «mișcare nouă creștină», adecvată vremurilor.
Planul meu de organizare este un nucleu de intelectuali... Aici îți poți îndeplini
idealul de luptă, aici poți să-ți îndeplinești datoria față de cei chinuiți. Te chem la
datorie.
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ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 79-80.
George Enache, Ortodoxie și putere politică în România contemporană, p. 423.
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Eu am pregătit camere sperând să am aici 20-30 de foști deținuți, dar ei
preferă să șadă lângă mâna regimului actual. Eu am activitatea mea secretă pe care
nu ți-o pot spune. Ce crezi, că stau cu mâinile în sân?...
Eu am atâtea argumente contra comunismului și materialismului că răstorn
pe oricine. După ce te formez, vom merge la București, Iași. La București vei vedea
cu ce mă ocup eu și vei avea de-a face numai cu intelectuali de rasă (Profesori
universitari ca Mironescu, doctori ca Dabija de la Institutul Pavlov, care sub masca
sugestiei aplică metode mistice de tratament prin rugăciune, spovedanie și
pocăință)...
În afară de nucleul stabilit, partea a II-a va fi compusă din așa zișii flotanți,
din cei care sunt în lume, dar au legături cu noi. Am în plan să mai fac un schit la
300 metri mai sus unde civilii să nu poată sta. Acolo voi ține călugări (rostul acestui
nou schit este de separație căci nu oricine trebuie să știe totul). Este de muncă
enorm.”
Un alt fragment deosebit de interesant, dar confuz, pentru că în el sunt
mixate dialogurile informatorului cu starețul și predica acestuia din 7 martie 1956
este următorul: „Sandu Tudor ține o predică în biserică cam în felul următor:
«Vremurile din ziua de azi arată această lașitate a ortodoxiei. Unde ne sunt martirii
din timpul Romei? Capii bisericilor noastre, episcopii, mitropoliții, stau la colțul
diavolului, stau cu comuniștii la masă la congresele de pace, dar niciunul dintre ei nu
spune de Dumnezeu.»”
Ceea ce se spune mai departe este greu de crezut că s-a spus public, în
predică, decât dacă, în biserică, nu era altcineva în afara informatorului: „Ceea ce ne
lipsește în ziua de azi sunt iarăși martirii, ca acei tineri minunați legionari care s-au
dus la moarte pentru neamul românesc. Nu-i totul să suferi, ci să te jertfești cu scop
de bună voie, iar pe tine, frate, te chem la datorie.” 145
Relatările lui „Costică” sunt mult mai întinse, cuprinzând opiniile starețului
cu privire la problema materialismului și necesitatea combaterii acestuia, precum și
idei referitoare la viitorul creștinismului, părintele Daniil fiind convins că se va
realiza, în scurt timp, unitatea bisericilor 146.
În absența acestui informator prețios, Securitatea a trebuit să caute
alternative, identificând două persoane tinere, care trecuseră prin închisoare, care sar fi pretat să se apropie de părintele Daniil. Unul era „Paul Adrian” (Gr.I.), fost
agent de poliție în Câmpulung Moldovenesc, arestat în 1952 și trimis în colonie de
muncă. După expirarea pedepsei administrative a fost trimis în judecată și
145
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condamnat la 1 iulie 1955 la 7 ani de detenție, însă a fost pus în libertate datorită
decretului de grațiere din 5 octombrie 1955. Securitatea a profitat de conjunctură și
l-a recrutat, pentru a fi infiltrat în rândul „elementelor legionare” din regiunea
Suceava. „Paul Adrian” a fost considerat potrivit deoarece avea legături cu foști
legionari care frecventau schitul Rarău iar planul de acțiune a vizat ca agentul să se
lipească de unul dintre aceștia, să meargă împreună la Rarău și astfel să facă
cunoștință cu părintele Daniil, cu scopul de a verifica realitatea din spatele sintagmei
„duhovnicul legionarilor” - care începe să se impună în discuții atunci când vine
vorba de Sandu Tudor - și ce acțiuni cu caracter „legionar” se desfășoară la schitul
Rarău (legături cu fugari, etc.).147
Merită menționat modul în care Securitatea l-a prelucrat pe agent pentru
întâlnirea cu Sandu Tudor: „în discuțiile pe care le va avea cu starețul să arate și
situația sa, ..., motivele arestării, de la eliberare nu a obținut serviciu, deprimat de
această situație, în tot timpul să adopte o atitudine mistico-religioasă.
Să-și arate admirația asupra vieții din schit, liniștită, de creștini adevărați,
care se jertfesc pentru credință, lucru pe care îl face numai «adevărații români».
Dacă în discuțiile pe care le va avea cu starețul, îi va solicita să se
mărturisească, să face acest lucru și să arate cum a fost încadrat în poliție, lupta lui
pentru demascarea elementelor comuniste, dând cazuri concrete, poziția dârză în
timpul detenției, astfel ca starețul să vadă în el un dușman înverșunat al regimului
democrat.
Sursa nu va solicita ca să se călugărească și va aștepta ca să fie sfătuit de
stareț. Nu va accepta de prima dată. În momentul când va fi sfătuit va arăta că nu s-a
gândit la aceasta, însă socotește că este un sfat creștinesc, deci se va gândi și va da
rezultatul. În discuțiile ce le va purta, va da de înțeles că va mai vizita acest schit
care i-a întărit și mai mult «credința în Dumnezeu și în viitor». Va căuta să ia parte
la slujbele ce vor avea loc la schit și să respecte cu strictețe dogmele și ritualurile
bisericești. ”148 Planul prevedea variante de rezervă în cazul în care starețul nu i-ar fi
propus agentului să devină monah, astfel încât până la urmă, informatorul să fie
primit totuși în comunitatea de la Rarău.
În cele din urmă, partenerul de drum la Rarău a fost Gh.U., fugar, pe care
agentul îl convinsese să se predea autorităților și-l avea în continuare sub
supraveghere. La 11 februarie 1956, cei doi au plecat la schit. Starețul Daniil i-a
invitat la chilie, unde i-a întrebat cu ce scop au venit la mănăstire. Cei doi musafiri
au spus că au fost arestați de Securitate iar informatorul a arătat, „din întâmplare”,
actul de eliberare, ceea ce l-a făcut pe părintele Daniil mai deschis. El nu i-a primit
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pe cei doi la împărtășanie, în condițiile în care nu ținuseră post, recomandându-le să
vină la o dată ulterioară, după ce au postit în prealabil o săptămână.
Apoi, discuția s-a încins rapid, starețul povestind musafirilor despre
arestarea și detenția din 1950-1952, despre celebrul episod al prăbușirii avionului,
despre venirea lui la Rarău și relațiile apropiate cu patriarhul Justinian.
A urmat dezvăluirea planului de dezvoltare a mânăstirii, Sandu Tudor
propunând celor doi să i se alăture: „Starețul spunea că are împuternicirea de a
majora numărul călugărilor până la 100, el intenționează să aducă numai intelectuali
și de preferință cei eliberați din închisori...Starețul a propus sursei și lui Gh.U. ca să
se călugărească și, văzând că ambii nu au fost de acord pentru a se călugări, atunci
starețul pe ambii i-a rugat ca să rămână fiii săi duhovnicești. Sursa a întrebat pe
stareț ce trebuie să îndeplinească pentru ca să fie fiii săi duhovnicești; starețul a
răspuns: orice vom avea în viață greutăți sau bucurii să le spunem lui, să-l ținem la
curent cu tot ce se petrece în lume, că nu va mai dura mult și lucrurile se vor
schimba, adică va fi un alt guvern la conducerea țării și el trebuie ținut la curent cu
toate știrile ce se aud, în special ce se comunică de peste hotare... Atât sursa cât și
Gh.U. au dormit într-o cameră cu starețul, au luat parte la toate slujbele din timpul
zilei și nopții până luni, 13 februarie, când am plecat îndărăt la Câmpulung...Înainte
de plecare...ne-a povestit că el fiind foarte bun prieten cu patriarhul Justinian
Marina, a scos de sub urmărire doi călugări ce erau urmăriți de Securitate, care erau
fugari și cu care el avea legătură și pe care-i aproviziona și cu mâncare. A mers cu ei
la patriarhie, a vorbit cu patriarhul care a intervenit pe unde a știut el și i-a pus din
nou călugări la mănăstire, unul dintre ei este duhovnicul mănăstirii Slatina (Arsenie
Papacioc)”149
Planul de infiltrare a lui „Paul Adrian” a fost însă pus în primejdie de faptul
că, imediat după întoarcerea de la schit, Gh.U. a venit la informator și i-a spus că
cineva l-a avertizat că starețul schitului Rarău este pus sub urmărire și că el nu va
mai merge acolo. Totodată, își exprima mirarea față de anumite gesturi ale
informatorului. Cu ajutorul ofițerilor de Securitate, îndoielile exprimate de Gh.U. au
fost aplanate, însă acțiunea pe linia „Paul Adrian” nu a evoluat pe linia infiltrării lui
la Rarău, ci i s-a găsit un serviciu în Câmpulung (la întreprinderea de construcții –
șef serviciu transport) păstrând o legătură din exterior cu schitul. „Paul Adrian” a
mai mers la Rarău și a primit la Câmpulung vizita starețului sau a altor monahi de la
Rarău, care-i solicitau mici servicii. „Paul Adrian” raporta cu regularitate aceste
întâlniri, plecările și sosirile monahilor, personajele noi care se îndreptau spre Rarău,
fiind atent la cei care se duceau cu intenția de a se călugări sau a zăbovi acolo mai
multă vreme. 150 Discuțiile cu părintele Daniil au un caracter repetitiv, rezumându-se
149
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la îndemnuri duhovnicești și la solicitarea starețului de a-l ține informat, cum este
cazul notei de la începutul lunii aprilie 1956, când Daniil a vizitat la Câmpulung pe
informator și pe Gh.U. În cadrul discuțiilor purtate Daniil a afirmat că „el a făcut
toate rugăciunile pentru a ne întări în fii duhovnicești și urmează ca la sosirea
noastră la schit să ne mai facă un maslu. Apoi ne-a rugat să fim credincioși și să-l
ținem la curent cu toate noutățile ce se vor anunța prin posturile de radio străine,
asigurându-ne căci în curând vom scăpa de jugul comunist și vom fi cu toții liberi să
facem tot ce vrem fără să fim asupriți și prigoniți. Printre altele și-a exprimat teama
să nu se închidă bisericile și călugării și preoții să fie arestați întrucât a fost la Iași și
a auzit că în URSS bisericile se închid și cultul religios este oprit”. 151
Al doilea tânăr informator, care a reușit să stea pentru o perioadă ca frate la
Rarău, este „Sergiu Macarovici” (N.L.), care în 1956 avea 28 de ani, fusese student
la filologie, colabora la reviste culturale și domicilia în Iași. Fusese arestat și
condamnat la trei ani de detenție sub motiv că făcuse parte dintr-o grupare
subversivă, fiind eliberat în ianuarie 1955. Ofițerul îl caracteriza în felul următor:
„Este un element foarte inteligent și cu vastă pregătire culturală, îndeosebi în
domeniul literaturii. Fiind o fire sociabilă pătrunde cu ușurință în cercul diverselor
categorii de oameni și reușește în majoritatea cazurilor să-și impună punctul de
vedere în cadrul discuțiilor pe care le poartă. Are un deosebit spirit de orientare în
îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt trasate pe linie informativă.”152
El fusese deja trimis în vizită la Rarău în februarie 1956 iar părintele Daniil
îi făcuse și lui propunerea să intre în monahism. Instruit, ceruse timp de gândire,
păstrând legătura cu schitul. În mai 1956, Securitatea a decis că este nevoie de
„Macarovici” la Rarău, spunându-i acestuia să accepte propunerea starețului.
Legătura cu el urma să se facă la cabana Rarău, unde agentul urma să meargă pentru
a ridica cărți primite de la biblioteca din Iași.
Scopul era ca „Macarovici” să stea la schit 4-5 luni, însă acesta, după vreo
25 de zile, neputând suporta viața de mănăstire, a motivat că este bolnav și s-a
internat în spital la Iași, în același timp luându-și toate lucrurile de la mănăstire. 153
Pur și simplu, ca și alții, informatorul nu a putut suporta regimul extrem de riguros
impus de stareț.
În zilele petrecute la Rarău, „Macarovici” și-a putut face o impresie despre
stareț, care este în consonanță cu a altora: „L-am observat ce psihic are. Se
entuziasmează repede dacă-l aprobi întru totul, nu însă servil. Atunci devine ca un
copil sau ca un om beat, te ține ceasuri întregi de vorbă și nu mai termină.” 154
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Informatorul subliniază pasiunea lui Sandu Tudor pentru a aduce tineri la schit,
acesta oferindu-se să-l sprijine pe „Macarovici” ca să-și rezolve toate problemele și
să vină la mănăstire: „M-a încurajat cu îndemnul că niciodată nu mă voi putea
realiza ca om întreg dacă nu voi lua căile Domnului și nu mă voi întregi sufletește
prin credință.”
Apoi „Macarovici” ne dă informații despre activitatea curentă și atmosfera
din schit: „Există 12 călugări care îl ascultă orbește pe stareț. Pe trei dintre ei nu iam mai văzut astă iarnă. Doi sunt încă niște copilandri și-s întrebuințați la câmp, iar
al treilea, un băietan care după cum am auzit a fost la închisoare și care are 20-24 de
ani. Regimul care-l au călugării este aspru. Despre aceasta am mai vorbit și data
trecută, dar actualmente mi s-a părut și mai dur.
Dimineața zilei de joi ... din dorința lui Daniil am mers la câteva sute de
metri, în apropiere, ceva mai sus de schit, într-o poiană unde Daniil vrea să facă un
nou schit. Mi-a spus că acolo a plănuit el un adevărat locaș pentru cei 12 intelectuali,
pleiadă pe care ar aduna-o dânsul într-un locaș de reculegere. A stat de vorbă când a
fost în primăvară la București, care va veni la fața locului să-i facă planurile...
Aici am avut o discuție necesară din punctul meu de vedere și anume l-am
bruscat spunându-i că, după o viață atât de aventuroasă, îi este ușor să se retragă la
bătrânețe și să învețe pe alții la reculegere. Eu susțineam că poate să fie credincios și
acela care trăiește în mijlocul unui babilon, nu numai decât în inima pustiului. I-am
dat a înțelege că ar fi un oportunism călugărirea la bătrânețe. Atunci și-a ieșit din
sărite și a răcnit la mine că el a avut o linie de conduită aceeași toată viața lui și nu
s-a făcut călugăr din întâmplare, că din copilărie a luptat pentru credință... El speră
în căderea ideologiei materialiste a veacului și în reînvierea unei spiritualități
mistice. Noi am avea menirea să creăm și să înviem acest curent. El ne-ar pregăti pe
unul sau pe mai mulți pentru că el nu mai are mult de trăit și va trebui să-i continue
cineva opera și mesajul spiritual.
În ziua următoare, vineri, Daniil s-a dus la locul unde vrea să facă o sihăstrie
pentru retragerea lui personală. Locul se găsește în apropiere de așa numita „stânca
zimbrului”, la vreo doi kilometri mai sus de schitul Rarău. Nu mi-a spus relativ la
acest loc decât că are de gând să se retragă pentru intervale de timp și să trăiască în
această singurătate.”155
Legăturile dintre informator și agenții Securității nu au fost prea bine
stabilite, astfel că, în intervalul în care „Macarovici” s-a aflat la schit, el nu a putut
transmite decât o notă informativă, în care informațiile cele mai interesante sunt
despre activitatea zilnică a starețului: „Sandu Tudor, până în prezent am constatat că
lucrează aproape toată ziua. Am văzut numai manuscrise în legătură cu religia,
155
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rugăciuni compuse de el precum și fișe în legătură cu superioritatea ortodoxiei în
religia creștină. Altfel de note sau manuscrise nu am putut surprinde până în prezent.
Nu am căpătat încă siguranța că Sandu Tudor ar avea o activitate nepermisă și nici
nu dă de observat dânsul că, în afara bisericii ar mai avea și alte preocupări.” 156
Plecarea de la schit a lui „Macarovici” a întrerupt rolul său în acțiunea informativă.
Însă, cel mai interesant dintre toți informatorii este agentul „Rareș I.”
(Gh.I.), un tânăr de 34 de ani la acea vreme, licențiat în teologie la Universitatea din
Cernăuți, fost membru al Frățiilor de Cruce, care fugise în perioada 1940-1941 în
Germania. Revenit în țară, a reușit să scape de închisoare, s-a înscris în Partidul
Comunist în 1946, de unde a fost însă exclus pentru trecutul său legionar. Lucra ca
bibliotecar în Suceava. A fost recrutat de Securitate în 1952, dând „materiale
valoroase” și obținând „rezultate deosebite”, conform rapoartelor ofițerilor. Ceea cel face remarcabil este faptul că, în 1943, pe vremea când studia teologia la Cernăuți,
a fost implicat în acțiunea organizată de Sandu Tudor și mitropolitul Tit Simedrea,
care este considerată actul care premerge fenomenul „Rugul Aprins”. De altfel,
informatorul îl va lămuri pe locotenentul Waxman cu privire la ceea ce s-a
întâmplat la Cernăuți: „Pe 16.07.1957 au fost purtate discuții cu «Rareș I.», care au
urmărit clarificarea unor aspecte legate de activitatea lui Sandu Tudor, insistându-se
pe «simpozionul» de la Cernăuți, din 1943. Informatorul a relatat următoarele: «A
fost chemat să participe la acel simpozion de către Martinian Ivanovici, pe atunci
spiritualul facultății de teologie din Cernăuți (agentul era atunci student în anul I al
acestei facultăți). Simpozionul a fost convocat din inițiativa lui Tit Simedrea, pe
atunci mitropolit al Bucovinei.
Acesta fusese în Anglia mai înainte, probabili pentru a da doctoratul în
teologie și s-a reîntors de la Oxford cu idei despre necesitatea unei „însănătoșiri” a
ortodoxismului, printr-o trăire adânc creștinească, o respectare profundă a dogmelor
credinței creștine, etc.
La simpozion au fost invitate vreo șapte persoane din București, dintre care
agentul își mai reamintește de Sandu Tudor, Paul Sterian, Alexandru Mironescu și
Constantin Noica.
S-au prezentat referate urmate de discuții și s-a dus în toată perioada o viață
strict călugărească, cu rugăciuni, etc.
Referatele erau întocmite pe teme filozofice – creștine. Își reamintește de un
astfel de referat, intitulat parcă «Sensul mistic al crucii». 157
Punerea în legătură a lui „Rareș” cu părintele Daniil a avut efectul scontat.
Participarea agentului la întâlnirea din 1943 a însemnat o garanție suficientă în ochii
starețului pentru ca acesta să-și deschidă sufletul larg către el și a-i încredința chiar
156
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anumite misiuni, cum ar fi ducerea unei scrisori la București familiei Mironescu. De
asemenea, l-a invitat să participe la un „simpozion”, care urma să fie organizat la
Slatina și Rarău (în august 1957) cu prilejul hramurilor celor două așezăminte
(Schimbarea la Față și Adormirea Maicii Domnului).
Cele două aspecte menționate sunt incluse într-un raport al Securității,
întocmit pe baza relatărilor agentului, din iulie 1957: „Pe data de 6 iulie agentul a
primit sarcina de a se deplasa la schitul Rarău, pentru a se întâlni cu Sandu Tudor.
Deplasarea trebuia să se facă ca urmare a invitației făcute de el agentului în orașul
Suceava. Deplasarea avea ca scop, în afară de discuțiile interesante care ar fi putut
avea loc, și aceea de a-l încunoștința pe stareț despre faptul că „Rareș” urmează să
plece la București – lucru real de altfel - scontând prin aceasta că Sandu Tudor îi va
încredința agentului unele chestiuni legate de prezența în orașul București...
În urma discuțiilor purtate cu agentul, cu acest prilej a rezultat următoarele:
1. Sandu Tudor i-a vorbit din nou despre intenția sa de a crea un cerc mistic,
filozofic. În legătură cu aceasta, a precizat că la 6 august 1957, cu prilejul hramului
mănăstirii Slatina, și apoi, în continuare, la 15 august 1957, cu prilejul hramului
mănăstirii Rarău, va avea loc la aceste mănăstiri un simpozion.
Vorbind despre participanții la acest simpozion, la care vor lua parte atât clericii,
cât și mirenii, Sandu Tudor a amintit despre următorii: un preot Benedict, un doctor
cu numele Dănilă, un alt doctor chirurg la spitalul Spiridon din Iași, un preot
Stăniloae și un număr nedeterminat de tineri, studenți, neprecizând însă de la ce
facultate sunt și nici din care centru universitar... Din relatările lui Sandu Tudor și a
călugărului Paulin Leca158 a rezultat ca probabilă prezența la simpozion și a
călugărului Adrian Făgețeanu, legionar cu activitate pe raza regiunii Suceava, în
prezent aflat la București, socotit ca un „adept” al lui Sandu Tudor.
Cu privire la scopul pe care-l urmărește acest simpozion, fără ca Sandu Tudor să
fi făcut precizări concrete în această direcție, a rezultat din discuțiile purtate că s-ar
urmări câștigarea de adepți pentru monahism din rândurile intelectualității... Sandu
Tudor n-a făcut niciun fel de precizări despre scopul politic pe care-l urmărește acest
simpozion.”159 Ulterior, agentul a oferit ofițerului unele lămuriri cu privire la
simpozion: „Din discuțiile purtate cu Alexandru Mironescu, aducându-se în discuție
și persoana lui Tit Simedrea, care a fost prezentat ca aflându-se și acum în anturajul
acestor oameni, agentul a tras concluzia că simpozionul care urmează să aibă loc la
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Slatina și Rarău ar putea să fie o continuare a simpozioanelor practicate la Cernăuți
de Tit Simedrea.
De altfel, se pare că asemenea simpozioane au mai avut loc. Astfel, Sandu
Tudor, fiind întrebat de agent cum va fi simpozionul acesta, i-a răspuns că acesta va
fi ca și cele de până acum. Agentul menționează însă relatările făcute de o rudă a sa
care arată că în București se discuta într-o vreme că Sandu Tudor și-ar fi vândut
toată averea pe care o posedă în București, veniturile realizate din aceasta dăruindule apoi mănăstirii Antim din București. El ar fi stat apoi un timp chiar în clopotnița
acelei mănăstiri. Este deci probabil ca astfel de simpozioane să se mai fi ținut la
București la mănăstirea Antim.” 160
În continuarea raportului, ofițerul care redactează documentul arăta următoarele:
„2. Venind vorba despre deplasarea agentului la București, Sandu Tudor i-a solicitat
agentului să-l servească, predând o scrisoare fiului profesorului Al. Mironescu –
Șerban, student anul V la facultatea de filologie din București. Scrisoarea a fost
prezentată organelor noastre și fotocopiată. În cele câteva rânduri, Sandu Tudor îl
prezintă pe agent ca pe un prieten comun și-i vorbește despre dorința ce o are ca
Șerban Mironescu să-și petreacă și în acest an concediul la Rarău...
Din discuțiile purtate, Sandu Tudor a afirmat că Alexandru Mironescu îi este
prieten intim. Prin acesta se primesc scrisorile trimise din străinătate de către
Andrei Scrima...
Pe Șerban Mironescu l-a prezenta, de asemeni, ca un adept al său.
4. „I. Rareș” a constatat că, la Rarău, în compoziția călugărilor aflați la acest schit sau petrecut schimbări. Dintre călugării vechi nu au mai rămas decât 3-4. Sunt 6-7
călugări noi, pe care agentul nu-i știe să fi fost mai înainte la schit.161
Din discuții a rezultat că Sandu Tudor schimbă călugării pentru a găsi
elemente care să accepte regimul sever introdus de el în viața călugărilor...
7. Agentul a purtat cu Sandu Tudor discuții pe marginea ultimilor schimbări
survenite în cadrul CC al PCUS și CC al PMR.
Părerea lui Sandu Tudor este că evenimentele duc la concluzia că se merge
pe linia renunțării la toate aspectele negative ale comunismului. Sandu Tudor și-a
manifestat față de agent părerea că comunismul și socialismul nu vor putea fi
dărâmate. El și-a manifestat ura însă față de comunism și față de structura de stat a
țărilor socialiste. El vede în viitor o renunțare la toată politica de până acum a
Uniunii Sovietice. În același timp el și-a manifestat dezacordul și față de modul de
viață american, pe care-l socotește periculos și superficial. Sandu Tudor a afirmat

160
161

Ibidem, f. 311.
Ibidem, f. 312-314.

DANUBIUS XXXV

247

agentului că «cel mai mare păcat al comuniștilor este că-i distrage pe oameni de la
propriul lor eu.» 162
La final, ofițerul insera unele considerații, care-i erau atribuite
informatorului: „În urma discuțiilor purtate la schitul Rarău, „Rareș” și-a făcut unele
păreri, pe care a ținut să și le exprime și anume:
Sandu Tudor este un metafizician fanatic, un religios convins. Manifestă
interes pentru problemele politice, pentru diferitele evenimente politice ce se petrec,
dar se socotește în afară și deasupra lor.
N-a lăsat să se întrevadă că ar avea planuri cu caracter politic, însă crede că
elementele reacționare văd în el persoana în jurul căreia s-ar putea polariza.
(Informatorul) crede că, exploatând concepțiile sale, în schit vor pătrunde
legionarii care – în haine de călugăr - își vor putea desfășura nestingherit activitatea.
Crede aceasta pentru că mai ales legionarii, educați într-un anume stil de viață rigid,
vor fi aceia care în primul rând vor accepta restricțiile impuse de Sandu Tudor. În
felul acesta, schitul poate ajunge un centru al legionarilor și al altor elemente
nemulțumite. La aceasta „Rareș” arată pericolul ce, poate fără intenția lui Sandu
Tudor, să se formeze la schit – pe lângă Sandu Tudor să activeze un grup legionar,
care ar putea să acționeze la un moment dat și în sens politic.
În al doilea rând, sau alt pericol, «Rareș» îl vede în faptul că – după
discuțiile purtate la schit – a înțeles că Sandu Tudor va face tot ceea ce este posibil
pentru a crea un curent ideologic idealist, care ar putea să antreneze tineretul,
intelectualitatea, într-o atitudine mistică, o atitudine de absență față de viața politică
și socială.”163
La dosar s-a păstrat și relatarea originală a lui „Rareș”, care este altfel
structurată decât cea a securistului și mult mai bine scrisă. Redăm doar pasajele pe
care le considerăm cele mai importante, care introduc nuanțe sensibil diferite în
raport cu lectura ofițerului.
Astfel, legat de atitudinea politică a lui Sandu Tudor există doar această
mențiune: „Eu i-am adus lui Sandu Tudor vestea despre schimbările din guvernul
sovietic și din CC (și la noi) și el a manifestat un interes foarte viu față de această
știre El privește aceste evenimente ca pe un început de compromis total între
comunism și Occident și ca drumul spre o transformare radicală a comunismului,
într-un sens pe care-l consideră binevenit. În general, manifestă mult interes față de
problemele politice, dar se consideră în afara lor și deasupra lor.”
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Spre deosebire de raport, nota aduce foarte multe detalii legate de vizita la Al.
Mironescu164: „În ziua de vineri, 12 iulie pe la amiază, l-am găsit pe Al. Mironescu
la domiciliul său... A vorbit foarte mult cu mine, explicându-mi pe larg poziția lui.
A afirmat că ei sunt un grup de oameni care și-au propus să însănătoșească viața
poporului român pe calea trăirii creștine și că el e convins că aceasta e singura cale
adevărată. Afirmă că există deja foarte mulți tineri, printre care studenți la medicină,
matematici, politehnică (și la arhitectură, a intervenit soția lui zâmbind), care merg
pe această cale.
Cred că i-am spus că, după părerea mea, în condițiile actualului regim o
asemenea mișcare nu va fi lăsată să ia proporții. El m-a asigurat că actualul regim nu
va mai dura mult. Problema esențială pe care și-o pune el acum este lupta împotriva
„americanizării” (pe plan spiritual, adică lupta împotriva superficialității pe care ar
introduce-o americanii), după prăbușirea actualului regim.
Este (așa cum l-am cunoscut și în anul 1943) un mare admirator al Angliei și al
societății engleze. Când mi-am exprimat admirația față de filozofia idealistă indă,
mi-a ripostat că cultura indă nu însemna nimic înainte de a intra în contact cu spiritul
englez...
Mironescu mi-a vorbit foarte dezaprobator despre C. Noica, pentru faptul că
acesta continuă să scrie lucrări filozofice ne-ortodoxe, pentru faptul că C. Noica s-a
îndepărtat de la linia simpozionului de la Cernăuți. Mironescu îl condamnă pentru
aceasta și-l consideră primejdios ca influență spirituală.
Despre Tit Simedrea, fostul mitropolit al Bucovinei...îmi spune că este la
București. Am impresia că Tit Simedrea este și în prezent unul din conducătorii
grupului mistic, cu Alexandru Mironescu și Sandu Tudor.”
Cât privește aprecierile informatorului, acestea sună în felul următor:
„Consider că e vorba de o grupare cu caracter mistic, care își are centru în București
și pentru care schitul de pe Rarău și activitatea lui Sandu Tudor reprezintă doar o
filială. Scopul lor mărturisit este acela de a atrage cercuri cât mai largi de oameni și
îndeosebi intelectuali, spre o viață ruptă de problemele sociale, o viață spirituală, cu
respectarea întocmai a celor mai sever (și absurde) dogme creștine- ortodoxe. Sensul
politic al acțiunii a ieșit mai puțin în evidență din discuțiile lui Sandu Tudor și mai
164
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mult din discuția cu Mironescu, care contează pe o prăbușire a actualului regim și
accentuează rolul important al Angliei. (Mironescu a făcut afirmația că Tit Simedrea
s-a întors de la Oxford - Anglia cu inițiativele sale de regenerare al ortodoxiei).
Cred că în momentul de față gruparea nu are forme organizatorice, în afara
bisericii oficiale ortodoxe, dar presupun că a și înmănuncheat peste 100-200 de
intelectuali și tineri, care au conștiința unei unități de acțiune. Este evident că aceștia
și-au propus să creeze un curent foarte larg, care să pună regimul nostru în situații
grele, discreditând în mase materialismul și poate și unele aspecte practice ale
politicii partidului. Ei mizează foarte mult pe superioritatea care ar decurge din
consecvența și stabilitatea instituțiilor religioase ortodoxe, în contrast cu
modificările dese ale politicii partidului și ale politicii „omenești” în general.
Un alt aspect al problemei constă în faptul că pretențiile riguroase ale lui
Sandu Tudor (și ale altor stareți care intră, poate, în această grupare), vor face ca în
anumite mănăstiri să se afle la un moment dat mai multe elemente legionare,
singurele care acceptă absurditățile unii asemenea regim. Este evident că Sandu
Tudor și Paulin Leca nu aprobă legionarismul, totuși preponderența foștilor legionari
în câteva mănăstiri, ar putea prezenta la un moment dat o primejdie.
Mai fac o observație: Actualul ministru al învățământului și Culturii,
Atanasie Joja, este un bun cunoscut al lui Sandu Tudor și un fost elev de-al lui
Alexandru Mironescu. Sandu Tudor îl apreciază pe tov. Joja. Cred că un contact
între Joja și Sandu Tudor sau Mironescu, ar putea fi util, în anumite condițiuni.”165
În cuprinsul dosarului sunt incluse și notele agentului „Scripa Ariton” din
Suceava, despre care ni se spune că este „superior” starețului, Securitatea propunând
ca să i se întocmească agentului un plan de dirijare, astfel încât acestea să obțină
informații suplimentare despre activitatea de la Rarău.166 Din context, rezultă că este
vorba, de fapt, tot de „Rareș I.”, însă sub alt nume conspirativ. Sub acest nume sunt
consemnate primele întâlniri ale agentului cu starețul, în care se spun lucruri care,
deja, ne devin familiare: „Am discutat cu starețul Daniil aproximativ șapte până la
opt ore, timp în care el a vorbit aproape fără întrerupere... La un moment dat el a
considerat întâlnirea noastră ca un rezultat al «mâinii nevăzute dumnezeiești care
călăuzește pașii omului»...
70% din ceea ce mi-a spus a avut conținut istorico-religios și dovedește că
el, Sandu Tudor, a devenit un om fanatic, pătruns de misticismul cel mai absurd (de
altfel pe această linie evolua încă din 1943, sau, după afirmația lui, încă din 1929,
când a vizitat sfântul munte Athos).
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ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 1, f. 63, 64.
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Restul discuției a avut două aspecte: 1. Amintiri din anii 1950-1952, când a
fost închis la Jilava și canal și 2. Pe de altă parte comentarii pasionate pe marginea
situației politice internaționale.
Relativ la arestarea sa din 1950, îmi povestea amănunte convingătoare
pentru faptul că a fost învinuit pe nedrept...
Situația politică o comentează pe o poziție categoric dușmănoasă față de
comunism și Uniunea Sovietică, totuși îi consideră pe americani «putregăioși» și nuși pune speranțele în ei. Are multă încredere în influența spiritului englez...”
Informatorul își exprima următoarele concluzii: „1. Numitul Sandu Tudor
desfășoară o vie activitate misionară ortodoxă și se laudă că i-a combătut pe
numeroși profesori de științe naturale, compromițând teoriile evoluționiste în fața
elevilor cu care acei profesori veneau în excursie.
2. Afirmă că la schitul Rarău oamenii se simt mai liberi să-și exprime
adevăratele lor concepții...tineretul nu acceptă deloc îndoctrinarea comunistă.
3. Mă asigură că la el la schit, se poate discuta fără frică de orice, căci
Securitatea nu are posibilitatea să-l supravegheze. Mă asigura că el personal și-a
recrutat toți călugării și frații ca să fie sigur de ei și că pe cei dubioși i-a îndepărtat.
Îmi poate garanta că printre frații și călugării existenți niciunul nu este informator al
Securității. 167
4. Are intenția să organizeze un cerc filosofic reacționar la Schit. În general
e preocupat de atragerea intelectualilor spre monahism, dar recunoaște că până în
prezent nu a reușit nimic. De aceea îi prețuiește mai mult pe țărani, care au caracter,
nu ca intelectualii burghezi, care se prostituează. Îmi dă ca exemplu de atitudine
conștientă pe cea a țăranilor de la Ostra (Gura Humorului), care în mod organizat sau abținut de la vot.
5. Condamnă mișcarea legionară și metodele ei teroriste, dar își exprimă o
admirație totală față de tineretul legionar pe care i-a cunoscut în anii de închisoare.
167

La 17 martie 1957 obștea schitului Rarău era compusă din următorii viețuitori: Tudor
Daniil, ieroschimonah, stareț, n. 1896, intrat în mănăstire (i.m.) nov. 1953, licențiat, Șuștrean
Silvestru, monah, casier, n. 1916, i.m. ianuarie 1955, 7 clase elementare; Pavel Tudor, frate,
econom, n. 1925, i.m. nov. 1953, 7 clase elementare; Larion Gheorghe, frate, secretar, n.
1931, i.m. februarie 1956, 11 clase liceu teoretic; Neculcea Crăciun, frate, paracliser, n.
1931, i.m. septembrie 1955, 7 clase elementare; Aanei Gheorghe, frate, paracliser, n. 1938,
i.m. februarie 1956, 4 clase elementare; Stoianovici Ion, frate, bucătar, n. 1923, i.m. iunie
1956, 7 clase elementare; Helciug Gregorie, frate, ascultător, 1938, i.m. septembrie 1955, 7
clase elementare; Borcilă Vasile, frate, ascultător, n. 1931, i.m. decembrie 1955, 4 clase
elementare; Pavel Constantin, frate, ascultător, n. 1931, i.m. decembrie 1955, 7 clase
elentare; Roiu Spiridon, frate, ascultător; n. 1934, i.m. iunie 1956, 11 clase liceu teoretic;
Sauciuc Nicanor, frate, ascultător, n. 1924, i.m. decembrie 1956, 6 clase elementare; Buta
Octavian, frate, ascultător, n. 1939, i.m. decembrie 1956, 4 clase elementare; Paulin Leca,
monah (adăugat ulterior) (Arhiva Mitropoliei Moldovei Și Sucevei, dosar 8/1959).
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6. Are de gând să lărgească schitul făcând o adevărată cetate mănăstirească
Rarău. S-a exprimat că speră să lucreze în această cetate mănăstirească, în primul
rând cu elementele legionare, pe măsură ce vor scăpa din pușcărie. Are promisiunea
multora din închisoare și a 3-4 din Câmpulung. Afirmă că aceștia s-au lăsat de
legionarism și constituie un element uman de mare valoare.”168
Întrebat de ofițer ce crede despre Sandu Tudor informatorul a răspuns că
starețul „este naiv din punct de vedere al unei activități conspirative, extrem de
pornit în activitatea sa împotriva regimului, a afirmat că lui nu-i e frică de nimic, are
o bună pregătire culturală filosofică, vorbește extrem de mult și caută să readucă
linia misticismului cu orice persoană cu care discută”. 169
Pentru a documenta mai bine „simpozionul” din august 1957170, Securitatea
a încercat să aducă la eveniment mai mulți informatori. Printre aceștia s-a numărat și
„Gustav”, profesor la Seminarul Teologic de la M-rea Neamț. 171 Acesta făcuse parte
din Mișcarea Legionară, fiind recrutat de Securitate în 1949. Având cunoștințe la
Slatina și Rarău, lui i-a fost ușor să pătrundă în aceste spații, să participe la
evenimente și să discute cu gazdele și invitații. Din relatările lui reținem doar
convorbirile purtate cu Sandu Tudor: „Din discuțiile cu Daniil, el a spus că
vremurile aspre și neumane ce s-au abătut asupra țării noastre, l-au îndemnat să
părăsească viața civilă și să se facă călugăr. Și am ales un schit retras de lume, a
spus Daniil, ca Rarăul, deoarece, la începutul călugăriei mele am fost călugăr și
duhovnic la mănăstirea Sihăstria ... acolo venea multă lume și eu ca duhovnic eram
obligat să spovedesc multă lume și din această cauză eram mereu urmărit de
comuniști, pe când la Rarău schitul este retras, lume vine puțină și cu acest lucru am
ieșit oarecum de sub ochii comuniștilor.”
Povestind de anii de închisoare, Daniil arată că „aici am făcut eu cea mai
grozavă asceză”.
Informatorul se arată impresionat de biblioteca personală a părintelui Daniil,
„mare și bogată”, care cuprindea cărți în majoritate în limbile franceză, germană și
engleză, precum și o serie de reviste teologice străine, multe după 1950. Din
168

ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 132-133.
Ibidem, f. 139.
170
Conform relatării lui „Rareș”, „simpozionul” urma să aibă „caracterul unei săptămâni de
trăire duhovnicească, după ritualul călugăresc, cu respectarea tuturor serviciilor divine,
posturi, spovedanii și cu prezentarea și discutarea de teme religioase, dar și cu caracter
filosofic. La simpozion vor participa numeroși invitați, atât preoți, cât și mireni. (Sandu
Tudor) îl amintește pe un medic chirurg de la spitalul Sf. Spiridon din Iași, care e cunoscut
pentru faptul că spune câte o rugăciune înainte de a-și începe operațiile. Apoi preoții
Benedict și parcă Stăniloae. Va fi prezent și tineret – din câte am înțeles mai târziu e vorba
de studenți.” (Ibidem, f. 316.)
171
Ibidem, f. 141-148.
169
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discuțiile purtate, a rezultat că volumele sunt obținute de la Patriarhie: „Patriarhia
este în legătură cu Apusul și el este prieten foarte bun cu patriarhul Justinian, care
ține la el și îl apreciază – și de aceea când primește cărți și reviste din Apus i le dă și
lui, căci în lumea noastră plină de atei biserica nu poate să scrie – mie însă, a zis
Daniil, nu-mi este frică de atei și când vin pe aici pe la schitul Rarău, mă iau la
discuții cu ei... și când pleacă de la mine, ei pleacă creștini, a zis Daniil.”
„În discuțiile ce au urmat, Daniil a zis: «Eu să mă mențin pe poziția mea de
creștin și de român – căci sunt bătrân și ce are să-mi facă comuniștii - și eu care am
cunoscut sunt educat în cultura Apusului – nu pot rupe legăturile cu Apusul – căci
tot apusul este centrul lumii civilizate și al culturii și tehnicii înaintate și nu Rusia,
cum trâmbițează pe toate căile. Comuniștii sunt tari mai mult prin propagandă decât
în civilizație și până la urmă tot Apusul va da peste cap pe comuniști – pentru că
Apusul are interes ca nu cumva comunismul să se întindă și la ei și de aceea vor
avea grijă să pună capăt acestei plăgi – bineînțeles când va fi acest lucru nu se știe –
aceasta depinde de diplomația apuseană. A zis Daniil: «Noi aceștia mai bătrâni cred
că ne sfârșim așa sub comuniști, iar voi, cei mai tineri, cred că veți vedea cu ochii,
căci salvarea noastră a românilor nu mai poate veni de la noi înșine, noi suntem
neputincioși la ceasul de față, ci numai cei din afară ne mai pot salva de comuniști,
cât efort au pus ungurii pentru a se salva și totul a fost zadarnic.»”
La final, opinia lui „Gustav” despre părintele Daniil era următoarea: „este
un om deschis, discută mult, îi plac discuțiile și are la îndemână o admirație
deosebită față de lumea apuseană... ne-am despărțit foarte prietenos și ne-a invitat să
mai poftim pe la schitul Rarău.”172
În mare, acestea este materialul documentar pe care Securitatea l-a avut la
îndemână cu privire la părintele Daniil. 173 Căutând să caracterizeze activitatea
„dușmănoasă” a lui Sandu Tudor, ofițerii Securității au numit-o „activitate intensă
de propagandă în spirit naționalist ortodox împotriva materialismului dialectic”174,
iar nu „activitate legionară”, definiție care este folosită cu larghețe în alte dosare. La
acest fapt trebuie să fi contribuit și informatorii care, cel puțin din acest punct de
vedere, s-au străduit să fie cât mai nuanțați în aprecierile lor.
Citind aceste informări fără prejudecăți și punându-le în contextul general al
vieții, gândirii și activității lui Sandu Tudor, se pot constata lesne o serie de
permanențe în concepțiile sale.
172

ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 3, f. 293-295.
Mai există note răzlețe, printre cele mai consistente fiind cea dată de informatorul
„Donici”, care arată că „într-o discuție cu Roman Braga, el mi-a spus că părintele Daniil îi
urăște pe legionari, el nu s-a avut niciodată bine cu Codreanu. Aceasta o știe încă din vremea
când el, Roman, frecventa la București pe Sandu Tudor în cadrul asociației Rugul Aprins și
Tudor îi numea pe legionari «pistolari» (Ibidem, f. 322).
173
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În primul rând, este vorba de primatul spiritului, de proclamarea necesității
ca omul să trăiască după un ideal spiritual. Acest ideal spiritual este întruchipat de
creștinism, de Hristos. Prin urmare, alternativa cea mai rea pentru umanitate este
afirmarea absenței lui Dumnezeu, ateismul, sau, varianta mai soft, „uitarea” sau
„ignorarea” divinității. Pornind de la aceste distincții, niciun regim politic nu este cu
adevărat bun dacă nu se înnobilează prin cultivarea valorilor creștine. De aici o
anumită critică a Occidentului, decelabilă în discursul lui Sandu Tudor. Cu toate
acestea, democrația este oricând preferabilă unui regim totalitar și, din acest punct
de vedere, poziția lui Sandu Tudor este constantă și categorică, exprimându-se clar
împotriva fascismelor și a comunismului. Modelul său preferat de societate este cel
britanic, care reușește, prin instituțiile regelui și Parlamentului, să îmbine libertatea
și responsabilitatea. În perioada interbelică pericolul mai mare pentru România îl
reprezintă fascismul și, din acest motiv, Sandu Tudor apare la „stânga”, în timp ce în
anii comunismului el se apropie de persoane care manifestă atitudini anti-comuniste,
inclusiv reprezentanți ai mișcării legionare. Prin urmare, o poziție contra curentului
general, care, evident, nu poate conduce decât la marginalizare și luarea în vizorul
autorităților.
Deși interesat de politic, dovadă articolele sale din „Credința” și discuțiile
sale interminabile de la Rarău, Sandu Tudor nu se angajează în activități propriu zis
politice. El se propune pe sine drept un pedagog, care să contribuie la formarea unor
conștiințe înnobilate de valorice creștine care vor transfigura astfel activitatea
politică decăzută la nivelul „politicianismului”. Demersul său paideic cu
componentă creștină este evident încă din perioada interbelică, când este exprimat în
cadrul unei societăți încă deschise, sub înfățișarea ziaristului laic creștin pentru ca,
odată cu instaurarea comunismului, lucrurile să ia o altă turnură.
Fără îndoială, decizia lui Sandu Tudor de a intra în monahism este
influențată, deopotrivă, de destinul individual și de transformările din societatea
românească. Călugăria îi oferă prilejul interiorizării credinței și desăvârșirea
creștină. În același timp, în societate se instaurează un ateism militant, care poate fi
combătut cel mai bine de acest „soldat al lui Hristos”, care este monahul. Dacă
comunismul vorbește de „ascuțirea luptei de clasă”, prin care se înțelege o luptă
cosmică între două entități, una considerată bună și alta rea, de cealaltă parte Sandu
Tudor opune vrednicia creștină. Toate mărturiile consemnate, fie în dosare, fie
ulterior, de persoane care l-au cunoscut ca monah, arată rigurozitatea și severitatea
extremă a regimului monastic (auto)impus de părintele Daniil, la care puțini au
reușit să facă față. Acest regim trebuia însoțit de o pregătire intelectuală extrem de
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ACNSAS, fond Informativ, dosar 211015, vol. 1, f. 2.
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riguroasă, astfel încât „armata lui Hristos” să fie în stare să combată alegațiile
doctrinei ateiste.
Proiectul său de la Rarău, neterminat, reflectă aceeași aspirație paideică.
Avem sihăstria, niciodată finalizată, a părintelui, locul de adâncire în rugăciune și
stabilire a legăturii cu divinitatea. Apoi avem primul cerc, al monahilor deja formați,
apoi al doilea cerc, al ucenicilor care urmau să intre la rândul lor în monahism, iar
proiectul se deschidea către toți cei care voiau, într-un fel sau altul, să se apropie de
biserică (laicatul creștin). După cum se vede, nu avem de-a face cu o grupare,
sectară, închisă, ezoterică, ci cu un proiect care se deschide nedefinit, fapt care, în
mod inevitabil, urma să-l pună în conflict cu regimul politic care promova tocmai
ateismul.
Cu toate acestea, Sandu Tudor nu propune o revoltă, o acțiune politică de
răsturnare a ordinii instituite, ci o transformare a conștiințelor, astfel încât ele să nu
mai poată fi afectate de comunism. 175 De aici dilema, care pentru scurt timp, au
avut-o organele de represiune la adresa lui Sandu Tudor, deoarece acesta nu se ridica
împotriva unui regim politic, ci critica un set de valori, dintr-o perspectivă creștină,
iar acest lucru era mai greu de încadrat în prevederile codului penal. Este o diferență
subtilă, care este valabilă și în cazul papei Ioan Paul al II-lea, care din poziția sa, nu
și-a permis să îndemne pe polonezi la răsturnarea prin forță a regimului comunist,
dar a vorbit tot timpul de ideea de libertate, de valorile creștine, lucruri care, treptat,
au produs schimbări în conștiința societății poloneze, conducând, în cele din urmă,
la căderea regimului comunist.
175

Lucrurile pot fi înțelese mai bine dacă avem în vedere cele scrise de Sandu Tudor în anii
treizeci, în articolul „Veacul ucigătorilor lui Dumnezeu”: „Fără voia noastră, de la o vreme,
politicul capătă o mai mare însemnătate, cere din partea noastră o mai mare luare aminte.
Așa lupta politică a câștigat o asprime, o putere, un caracter de seriozitate, în care se
angajează întreaga ființă a luptătorilor. Începem să ne dăm seama că nimeni nu mai poate sta
deoparte fără a fi vinovat. Trebuie să treci într-o latură a luptei.
Așa luptă a ajuns să aibă un sens adânc social, uman, și prin aceasta și religios.
Lupta aceasta e , acum, de fapt, lupta între bine și rău, între lumină și umbră, între dragoste și
ură, între Dumnezeu și diavol. Trecerea de-o parte și de alta este hotărâtoare, pentru fiecare
din noi și pentru biruința totală...
În Rusia, unde zdruncinarea și preschimbările sociale au fost mai totale, mai
neobișnuite, acest caracter religios al luptei politice se vădește mai mult ca oriunde. Nu fără
rost partidul comunist a accentuat latura antireligioasă a luptei în care s-a angajat. Cu
întreaga seriozitate diabolică de care e mânat, a deschis fățiș lupta. Principiul său e ura,
mijlocul său lupta de clasă, arma sa violența și teroarea, toate, zice-se, pentru binele
omenirii.” (ACNSAS, FP 113668, f. 5). Cu alte cuvinte, prin instrumentul politicului,
comunismul pune stăpânire pe social, schilodind umanul și ucigând pe Dumnezeu. Sandu
Tudor propune invers: afirmarea lui Dumnezeu, regăsirea umanului, eliberarea socialului și,
astfel, asanarea politicului.
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Chestiunea cea mai delicată o reprezintă relația pe care Sandu Tudor o
stabilește cu „tinerii legionari”. Dar, și în acest caz, mărturiile nu lasă loc niciunui
dubiu. El a rămas permanent un dușman al doctrinei legionare, văzând în ea, până la
sfârșit, sursa care a generat crime și mari frământări în societatea românească. După
cum am văzut, încă din perioada interbelică Sandu Tudor este preocupat de influența
nefastă asupra tinerilor exercitată de grupări extremiste. În închisoare, el cunoaște o
serie de tineri legionari care, în spațiul carceral, manifestă o atitudine demnă,
exemplară, sunt anticomuniști convinși și, mai presus de toate, sunt în căutare de un
ideal spiritual, pe care ei credeau că-l găsesc în doctrina legionară propusă de C.Z.
Codreanu. Sandu Tudor nu face altceva decât să aprecieze valoarea intrinsecă a
acestor oameni, care formează o resursă excepțională. Singurul lucru care trebuie
făcut, în opinia lui Sandu Tudor, este să-i ajute să se reorienteze către adevăratul
ideal spiritual.
Acest lucru îl mărturisește și Adrian Făgețeanu 176, în timpul anchetei la care
este supus de către Securitate. Eliberat din detenție în 1956, Adrian Făgețeanu își
căută din nou rostul în rândul Bisericii, fiind tentat să meargă la Rarău, unde stareț
era prietenul Sandu Tudor, dar se retrăseseră și colegi din închisoare, vechi
legionari, care intraseră în monahism, precum Ioan Stoianovici. Vine, pleacă, de mai
multe ori, ezitând să se așeze într-o regiune în care era cunoscut pentru activitatea ca
polițist și ca militant legionar. În urma evaluării făcute de organele de Securitate, de
la nivel central și regional, din noiembrie 1957, s-a decis că nu-și mai au rostul
diversele pătrunderi informative, pentru a afla ce se întâmplă la Rarău, ci mai simplu
ar fi să-l aresteze pe Adrian Făgețeanu și să scoată de la el informațiile necesare.
Făgețeanu este arestat în februarie 1958, sub motivul rejudecării procesului
în care fusese implicat, însă miza era să se afle ce activitate desfășoară Sandu Tudor.
În timpul anchetei, Adrian Făgețeanu a spus că a desfășurat activitate legionară la
facultatea de teologie din Cernăuți, mutată după război la Suceava și, mai apoi, a
plecat la București pentru a-și termina lucrarea de licență, fiind găzduit la mănăstirea
Antim. Aici, în 1947, l-a cunoscut pe Sandu Tudor, prin Pavel Leca (Paulin Leca).
Aflând că Făgețeanu a fost condamnat pentru activitate legionară, Sandu Tudor i-a
spus „că pentru a continua lupta împotriva concepției materialiste nu-și mai au rostul
metodele folosite de mișcarea legionară pe plan organizatoric, iar singura
posibilitate de a lupta împotriva concepțiilor materialiste este cea pe plan religios,
iar în cadrul bisericii cea mai bună pregătire pentru o astfel de luptă se face în
monahism. Sandu Tudor mi-a spus că pentru a putea să-mi dau seama de această
pregătire să iau parte la ciclul de conferințe ce sunt ținute la biblioteca mănăstirii, la
care am participat. Aceste conferințe erau ținute de Sandu Tudor, de mitropolit Tit
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Vezi Părintele Adrian Făgețeanu și crucea Rugului Aprins. Omagiu la un secol de la
nașterea sa, Editura Lumea Credinței, 2012.
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Simedrea, Benedict Ghiuș, profesor Alexandru Mironescu, și un funcționar de la
Academia Română, pe care nu l-am cunoscut.”177
„Prin luna iulie 1947, mai spune Făgețeanu, într-o discuție pe care am avuto cu Sandu Tudor, acesta mi-a făcut cunoscut faptul că la el s-au prezentat câțiva
studenți teologi, care au declarat că în rândurile studenților legionari sunt frământări
legate de măsura în care mișcarea legionară se găsește pe linia dogmelor creștine sau
nu și i-au solicitat lui clarificări în scopul orientării lor în această chestiune....
Sandu Tudor mi-a afirmat că le-a răspuns acestora că nu poate să dea
clarificări într-o discuție de câteva cuvinte, propunându-le să ia parte la conferințele
ce au loc la Antim, în urma cărora – în timp – ei singuri se vor lămuri...
Ulterior, Sandu Tudor... mi-a spus că tinerii în cauză frecventează cu
regularitate conferințele ce au loc la Antim și că aceștia s-au constituit într-o
grupare, denumită ATOS (Asociația Tinerilor Studenți Teologi Ortodocși)...Sandu
Tudor nu mi-a vorbit niciodată despre faptul că asociația ar avea vreun caracter
politic dușmănos...
În anul 1946, sau 1947, la penitenciarul Aiud, în rândul legionarilor
încarcerați au avut loc frământări. Un grup legionar din care făceau parte Trifan
Marian, Anghel Papacioc, Alexandru Ștefănescu, Gafencu, Ianolide și mulți alții, s-a
ridicat împotriva liniei de activitate legionară dată de Horia Sima, linie pe care o
considerau politicianistă, ce urmărește obținerea pe orice cale, chiar cu prețul
teroarei și a sacrificiilor, a conducerii în stat și care, prin aceste practici, s-a
îndepărtat de la dogmele bisericii creștine... Nu este exclus ca între activitatea de la
Antim a acestor studenți și gruparea lor în asociația „ATOS” și (cele petrecute la
Aiud) să existe o legătură. Menționez însă că nu pot face niciun fel de precizări
concrete în această direcție.”178
De asemenea, Făgețeanu relatează că, în iulie 1947, Sandu Tudor a
organizat o retragere de o lună, la mănăstirea Govora, la care au mai luat parte Virgil
Stancovici, Valeriu Străinu, Andrei Scrima, Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu, Felix
Dubneac. „Cu acest prilej, spune Făgețeanu, Sandu Tudor a afirmat că intenționează
să înjghebeze o mănăstire cu monahi intelectuali pentru a-i pregăti în scopul luptei
pentru combaterea concepției materialiste.”179
În anul 1950 Sandu Tudor a chemat la schitul Crasna pe Adrian Făgețeanu,
pe Antonie Plămădeală și pe alți monahi, cu intenția de a înjgheba schitul de
intelectuali. Din varii motive, comunitatea s-a risipit rapid, iar arestarea lui Sandu
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Tudor din 1950 a pus capăt proiectului abia început. La scurtă vreme a fost arestat și
Sandu Tudor.180
Astfel, prin explicațiile lui Adrian Făgețeanu, care au fost întărite ulterior și
de declarațiile lui Roman Braga sau Arsenie Papacioc, se vădește legătura dintre
activitatea de la mănăstirea Antim și proiectul mănăstirii de intelectuali a lui Sandu
Tudor, precum și atitudinea pe care acesta a avut-o față de tinerii care erau membri
sau simpatizanți ai mișcării legionare, încă de dinainte de perioada detenției la
Canal. Pentru Sandu Tudor, momentul „Rugul Aprins” era tot o formă de
manifestare a proiectului său paideic, care, în acea perioadă extrem de scurtă (19451947), când s-a mai putut respira, a putut să-i adune pe oameni la Antim, în inima
Bucureștiului, nu în spații excentrice, precum Rarăul, să mobilizeze mult mai multe
persoane pe care le-a implicat în proiect și să impună un ritm susținut al întâlnirilor,
fapt care dă amplitudine, consistență și vizibilitate acțiunilor de la Antim. După
aceea, lucrurile se desfășoară mult mai greu, deoarece totul trebuie să fie mai discret,
oamenii se tem de efortul duhovnicesc și de Securitate, rămânând alături de Sandu
Tudor și de proiectul său (utopic, ar spune unii), doar prietenii buni: Alexandru
Mironescu, Benedict Ghiuș și alți câțiva.
Dacă nouă lucrurile ne apar clare în cazul părintelui Daniil, pentru ofițerii de
Securitate situația era mai complicată. Ei aveau în vedere avertismente de genul
celor date de „Rareș” că, folosindu-se de naivitatea lui Sandu Tudor, mulți legionari
își vor găsi refugiul în mănăstiri, continuând acolo activitatea „subversivă” specifică.
Relația legionarism-creștinism și prezența unor figuri legionare în cadrul
Bisericii, la diverse nivele, este una din cele mai controversate subiecte ale istoriei
comunismului românesc, care oscilează între două poziții divergente. Pe de-o parte,
există percepția Securității, care crede că legionarii își continuă neabătut viziunea
lor, care implică revoltă, preluarea puterii politice, utilizarea armelor, ei căutând să
se organizeze politic ascunzându-se în spatele unor organizații religioase, prin
infiltrare. S-a vorbit o perioadă de Martorii lui Iehova, apoi de Oastea Domnului, ca
instrumente ale politicii legionere, pentru ca, din 1956-1958, să se vorbească tot mai
insistent că monahismul ortodox este infiltrat cu legionari. Pe de altă parte, unii
istorici de azi consideră că e vorba de un mit construit de Securitate, menit să
lovească în monahism.
Lucrurile sunt mult mai complicate și, pentru lămurirea sa, s-ar cere multe
pagini pentru că, este nevoie, cel puțin când analizăm cazul unor personalități, să
analizăm în chip monografic problema, ca și în cazul lui Sandu Tudor. Închiși la
Aiud, Pitești, Canal și în multe alte locuri, legionarii au avut ocazia să discute cu
privire la rostul și destinul Mișcării Legionare, existând, din acest punct de vedere,
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continui reevaluări și regândiri, care conturează o paletă ideologică complexă. Există
grupări de legionari „politici”, care continuă să vadă rostul legiunii ca mișcare
politică, cu anumite revizuiri în ceea ce privește utilizarea forței și promovarea
spiritului totalitar. Pe de altă parte, sunt „legionarii” mistici, cum sunt cei de la Aiud,
din perioada anilor ’40, din care amintim pe Valeriu Gafencu și Anghel Papacioc,
pentru ca, ulterior, să apară numeroase semnalări de discuții cu privire la relația
dintre legionarism și creștinism, pornindu-se cel mai adesea la afirmația lui C.Z.
Codreanu despre cele două căi, cea a bisericii și cea a legiunii. Interpretările sunt
extrem de diverse, de la părăsirea totală a viziunii legionare și convertirea la
creștinismul mărturisit de Biserică, până la ideea „transfigurării” legionarismului,
aflarea „adevăratului” său sens, prin „ridicarea” căii legiunii la calea bisericii. De
aici, viziunea asupra legionarismului drept cale spirituală, opusă ateismului
comunist, care încerca să elimine ceea ce era considerat a fi „greșeală”, în primul
rând crima și, uneori, anti-semitismul. 181
Din acest motiv, în chestiuni care par identice, fiecare înțelege ce vrea. În
mod special am reprodus detaliat nota lui „Costică” despre N.C., deoarece acesta ia
cunoștință de ideile lui Sandu Tudor, însă le receptează în felul său, vorbind de
revoltă, de conspirația iudeo-masonică, etc. În multe cazuri, pe care nu le-am detaliat
aici, Sandu Tudor s-a întâlnit cu cei pe care-i chema în monahism pe terenul
neînțelegerii reciproce.
Toate aceste chestiuni presupuneau o hermeneutică complexă, cu nuanțe
mult prea greu de decelat pentru niște ofițeri ai Securității care, între timp, primise
ordin să înceapă al doilea val major al represiunii, pentru a-i cuminți pe
„intelectualii” prea fascinați de revoluția maghiară și ușoarele tendințe de relaxare a
contextului internațional. În cele din urmă, tot lotul „Alexandru Teodorescu și
ceilalți” va fi calificat, fără discriminare, ca „legionar”. Simplu și clar. Și totuși...
Cei care întocmesc raportul cu propunerea de arestare a lui Sandu Tudor și a
altor persoane, încearcă să fie scrupuloși și să arate că au făcut o analiză și evaluare
obiective, concluziile de învinuire fiind surprinzător de nuanțate pentru acea epocă,
evitând să vorbească de un grup de „legionari”: „În concluzie, Sandu Tudor și
ceilalți din grupul său, desfășurară activitate contrarevoluționară sub masca
misticismului. Ei au reușit să atragă în această acțiune a lor o serie de elemente,
majoritatea legionari, în special dintre cei ieșiți din detenție.
Acțiunea informativă a stabilit rolul de conducător și îndrumător al lui
Sandu Tudor în această activitate subtilă contrarevoluționară și tendința de lărgire a
sferei lor de activitate.
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Cu toate că din datele existente rezultă că o serie de fruntași legionari au
apreciat acest sistem de activitate contrarevoluționară, găsindu-l adecvat situației
politice interne și externe, totuși nu a rezultat până în prezent o directivă dată de
vreun conducător legionar.
Pentru aceasta, continuarea acțiunii informative pentru a stabili vreo
eventuală legătură superioară care ar avea vreun rol diriguitor în activitatea grupului
Sandu Tudor nu mai este oportună. Mai mult, ținând cont de tendințele de lărgire a
activității grupului, prin atragerea de noi aderenți, în special din rândul tinerilor,
acțiunea lor devine socialmente periculoasă.”182 Soluția a fost, evident, arestarea
elementelor periculoase...
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