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Abstract

The case of Father Staniloae is one example of how the clergy and the disobe-

dient intellectuality were terrorized during the peak of the communist persecu-

tion. If about Father Adrian F\ge]eanu and for all those arrested on the night of

13/14 June 1958 it can be said that the research has evolved very carefully and

thoroughly, in all Father Dumitru St\niloae’s investigation there could be seen a

great rush to complete it and run it through all the stages precursory to the pro-

cess to be included in the trial, in the same group of those arrested before him

and whose investigation is nearing an end. On the other hand, the investigator

has sufficient information from the previously arrested statements for not having

to force. The investigation was very superficial, if it would not have resorted to

confrontation, after which Father St\niloae was required to admit, in part, some

accusations, it would have been believed to fulfill a formality because the father

had been convicted anyway in the statements made by members of the core group.

They also tried to convict the father for „legionary propaganda activity”, but this

didn’t succeed, as it was too big a lie even for those times.
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Introducere

Dosarul penal al grupului Rugul Aprins, cunoscut ast\zi la

Arhivele Consiliului Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii

sub numele de „Teodorescu Alexandru [i al]ii” sau „P 202”1, con-

stituie o mostr\ pentru modul `n care operau puterea comunist\ [i

Securitatea, `n `ncercarea de anihilare a intelectualit\]ii [i oamenilor

Bisericii, `n perioada anilor ‘50 [i, mai ales, la sfâr[itul lor. Cauzele

1 Fond penal, dosarul nr. 202.
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trebuie c\utate `n contextul sociopolitic de atunci: `n iulie 1958 a

avut loc retragerea armatelor sovietice din România, iar comuni[tii

de aici, fie nu mai erau siguri de starea din ]ar\, fie, mai degrab\, do-

reau s\ demonstreze Moscovei c\ st\pânesc situa]ia. Toate regimu-

rile totalitare au suferit de sindromul fricii [i, ca atare, au `ncercat s\

reprime tot ceea le sc\pa de sub control, pentru c\ tot ceea ce nu

putea fi ]inut sub control reprezenta pentru ei un poten]ial pericol. 

Cum ateismul f\cea parte din ideologia comunist\, nu trebuie

s\ ne mire faptul c\ lupta contra Bisericii [i a oric\rei religii a con-

stituit un obiectiv permanent al tuturor partidelor comuniste. ~ns\,

`n cazul Bisericii Ortodoxe Române, prin terorizarea [i arestarea pre-

o]ilor, `n special a elitei teologice, dar nu numai, se urm\rea [i sl\-

birea pozi]iei patriarhului Justinian, devenit de mult\ vreme, la acea

dat\, indezirabil puterii politice. S-a mai urm\rit, probabil, [i acuza-

rea monahilor [i a monahismului, la modul general, de „activitate

contrarevolu]ionar\”, pentru a justifica m\surile antimonahale foarte

dure, preconizate de Securitate de mult\ vreme2, care vor culmina,

`n anul urm\tor, cu Decretul 410/28 octombrie 1959. 

La toate acestea se mai adaug\, `ns\, inten]ia evident\ a ofi-

]erilor de Securitate, care desf\[urau ancheta pentru a-[i justifica

activitatea [i existen]a [i care urm\reau, poate, chiar avans\ri.

2 Securitatea preconiza m\suri antimonahale `nc\ din 1949. Pe 25 martie 1949,

securitatea alc\tuia o list\ ce cuprindea optsprezece m\n\stiri [i schituri, cu speci-

fica]ia: „Dintre m\n\stirile care ar trebui `n mod necesar evacuate se num\r\, `n

orice caz, urm\toarele: …”. Cu alte cuvinte, se inten]iona desfiin]area unui num\r

mai mare de m\n\stiri. Potrivit „umanismului” epocii, cl\dirilor p\r\site urma s\ li se

dea diverse `ntrebuin]\ri `n folosul poporului, cum ar fi „c\mine pentru salaria]i”

sau „c\mine permanente pentru copii debili, pentru orfelinate, [coli etc.”, ACNSAS,

fond documentar, d. 67, ff. 152-156. ~n referatul Direc]iei a III-a a DGSP, de pe

22 octombrie 1955, privind problema m\n\stirilor din RPR, sunt propuse trei so-

lu]ii „menite s\ contracareze activitatea du[m\noas\ a c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor”,

optându-se, `n final, pentru ultima dintre ele, care sus]inea „luarea unor m\suri

menite, pe de o parte, s\ scoat\ masele de credincio[i de sub influen]a m\n\s-

tirilor, iar pe de alt\ parte, s\ se limiteze posibilit\]ile m\n\stirilor de a recruta noi

c\lug\ri”, ACNSAS, fond documentar, d. 74, vol. VII, ff. 74-79; era vorba de m\suri

coercitive, luate la nivel na]ional, complexitatea lor neputând fi abordat\ aici.

Planurile privind m\surile antimonahale vor culmina cu referatul ministrului de

Interne Alexandru Dr\ghici, de pe 6 octombrie 1958, cf. ACNSAS, fond documen-

tar, d. 74, vol. VII, ff. 28-46. 
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Dosarul de anchet\ al P\rintelui St\niloae

Pentru a `n]elege cât de sumar\ [i de gr\bit\ a fost ancheta,

este suficient de spus c\ toate interogatoriile [i confrunt\rile s-au des-

f\[urat `ntr-un timp foarte scurt, mai exact `ntre 4 [i 6 septembrie

1958. Aceast\ grab\ a fost cauzat\ de dorin]a celor ce coordonau

anchetele ca P\rintele St\niloae s\ fie judecat `n acela[i lot cu cei

aresta]i cu peste dou\ luni [i jum\tate `naintea sa, ale c\ror anchete

practic se `ncheiaser\. Din cuprinsul interogatoriilor se poate con-

stata c\ p\rintele a `ncercat s\ pronun]e cât mai pu]ine nume, pentru

a proteja cât mai multe persoane3. Anchetatorul s-a mul]umit cu pu]in,

interogatoriile nefiind nici prea multe, nici prea lungi [i foarte s\-

race `n informa]ii, comparativ cu cele precedente. Cu toate acestea,

nu se poate spune c\ situa]ia p\rintelui a fost u[oar\, el fiind supus,

pe 4 septembrie, la dou\ interogatorii4 [i dou\ confrunt\ri5, `n con-

di]iile `n care fusese arestat `n diminea]a acelei zile, `n jurul orei 1

a.m. Poate c\ anchetatorul a [i mizat pe oboseala celui anchetat,

pentru a-l obliga s\ fac\ declara]iile dorite de el, lucru care nu s-a

`ntâmplat, p\rintele dovedind o rezisten]\ psihic\ deosebit\.

Studiind `n ordine cronologic\ actele de la dosar, putem reface,

m\car par]ial, desf\[urarea anchetei6. Dup\ ordonan]a de re]inere,

de pe 3 septembrie 19587, a urmat ordonan]a pentru efectuarea

3 Anchetatorul Gheorghe Blidaru nu avea de ce s\ insiste `n deconspirarea cât

mai multor membri ai grupului, fiindc\ ace[tia erau deja cunoscu]i din inte-

rogatoriile celor aresta]i anterior, ale c\ror anchete au fost mult mai lungi [i mai

am\nun]ite.
4 Desf\[urate, potrivit proceselor verbale de anchet\, `ntre orele 7:45-11:02 [i

respectiv 10:45-12:15 (cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff. 426-430v). Se

observ\, `ns\, cu u[urin]\, faptul c\ orele `ntre care s-au desf\[urat aceste dou\ inte-

rogatorii nu au fost consemnate corect; ar `nsemna ca acela[i anchetator [i aceea[i

persoan\ anchetat\ s\ participe concomitent la dou\ interogatorii `ntre orele

10:45-11:02. 
5 Cu Alexandru Mironescu [i {erban Mironescu, `ntre orele 12:30-14:15 [i res-

pectiv 14:15-15:30, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff. 435-439.
6 Actele nu sunt a[ezate `n ordine cronologic\ `n dosarul de anchet\, dar ele

vor fi studiate `n aceast\ ordine, `n cele ce urmeaz\.
7 Prin care lt. maj. Gheorghe Blidaru, anchetator penal de securitate din MAI –

Direc]ia Anchete Penale, dispunea: „Re]inerea pe timp de 24 ore [i depunerea `n

arestul MAI, cu `ncepere cu 4 sept 1958, orele 6, pân\ pe 5 sept, orele 6, a numi-

tului St\niloaie Dumitru (s.n.)”, ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 420. Observ\m
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perchezi]iei domiciliare8, care nu a fost datat\, dar care nu poate

fi decât tot de pe 3 septembrie 1958, având `n vedere c\ perchezi]ia

domiciliar\ care a urmat s-a efectuat `n diminea]a zilei de 4 sep-

tembrie 1958, `ntre orele 1:30-6:309. 

S-a `ncercat, `nc\ de la primul interogatoriu, acuzarea sa de fap-

tul c\ ar fi fost `ncadrat `n mi[carea legionar\ sau, cel pu]in, a avut le-

g\turi cu unii preo]i legionari `n perioada `n care a locuit la Sibiu10.

Cum Securitatea era interesat\ `n culegerea de informa]ii cu orice

ocazie, a `ncercat [i de aceast\ dat\ s\ afle `n ce a constat activitatea

legionar\ a acestora sau dac\ el a mai cunoscut [i al]i legionari,

dar s-a lovit de un refuz politicos11. A mai fost interogat atunci cu

privire la activitatea publicistic\ desf\[urat\ `n perioada `n care a

locuit la Sibiu12.

La cel de al doilea interogatoriu, anchetatorul nu a reu[it s\

ob]in\ decât faptul c\ p\rintele a participat foarte rar la `ntâlnirile

de la domiciliul lui Alexandru Mironescu, `n perioada 1955-1958,

7 necuno[ter numelui distinsului teolog, `n plus datele au fost dactilografiate gre[it

(august, `n loc de septembrie) [i corectate ulterior cu cerneal\ albastr\. ~n mai

multe locuri din dosarul de anchet\ se `ntâlnesc gre[eli, care denot\ slaba

preg\tire [i superficialitatea anchetatorului penal de Securitate; voi puncta, pe par-

cursul lucr\rii, unele dintre ele. ~n ceea ce `l prive[te pe P\rintele St\niloae, acesta

apare cu numele „St\niloaie Dumitru” [i `n anchetele celorlal]i membri ai grupu-

lui, abia `n unele dintre actele `ntocmite de tribunalul militar, care, uneori, era mai

riguros [i mai atent `n `ntocmirea actelor, p\rintele apare, `n unele cazuri, cu ade-

v\ratul s\u nume.
8 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 422.
9 Vezi procesul verbal de perchezi]ie din 4 septembrie 1958, ACNSAS, fond

penal, d. 202, vol. II, ff. 423-424.
10 Este vorba de Spiridon Cândea, Liviu Stan [i Zosim Oancea, vezi ACNSAS,

fond penal, d. 202, vol. II, f. 427 r-v.
11 P\rintele St\niloae a `ncercat, `ntotdeauna, s\ nu dea informa]ii Securit\]ii,

pentru c\ nu a dorit s\ afecteze pe cineva, a[a cum a [i declarat cu alt\ ocazie.

~n unele cazuri, cum s-a `ntâmplat [i acum, era clar c\ nu spune adev\rul [i c\ nu

este `n necuno[tin]\ de cauz\, a[a cum dorea s\ par\, dar insisten]a anchetato-

rului ar fi fost, `n acest caz, inutil\.
12 „~n perioada 1934-1945, subsemnatul m-am ocupat la Sibiu cu redactarea

ziarului local al mitropoliei, numit „Telegraful român”, `n coloanele c\ruia am

scris `n perioada respectiv\ mai multe articole cu con]inut religios. ~n perioada

1935-1940, am scris o serie de articole [i la revista «G`ndirea», tot cu caracter reli-

gios (...). Nu am scris articole cu alt caracter `n afar\ de cele religioase”, ACNSAS,

fond penal, d. 202, vol. II, f. 428.

necuno[terea



174 Teologie [i Via]\

[i „odat\ (o dat\, n.n.) sau de dou\ ori la domiciliul lui Joja Con-

stantin”13. P\rintele St\niloae a `n]eles imediat, dup\ ce a fost `n-

trebat: „O persoan\ cu numele Sandu Tudor ai cunoscut?” [i „… `n

ultima perioad\ de timp când [i unde te-ai v\zut cu acesta?”, c\

sunt `n cauz\ nume de persoane, locuri [i alte informa]ii, pe care nu

poate s\ le treac\ sub t\cere, dar a `ncercat [i a reu[it s\ ofere cât

mai pu]ine informa]ii. Pân\ la sfâr[itul interogatoriului a sus]inut

c\ nu `[i aminte[te s\ fi purtat „discu]ii du[m\noase” la domiciliul

lui Alexandru Mironescu14 [i c\ nu a purtat „nici un fel de discu]ii

politice” la domiciliul lui Constantin Joja15.

Au urmat, `n aceea[i zi, dou\ confrunt\ri, cu Alexandru Miro-

nescu16 [i {erban Mironescu17, care, `ns\, nu au reu[it s\-l determine

s\ `[i modifice declara]iile [i atitudinea18. Anchetatorul pare `ns\

13 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 430 r-v. 
14 „Men]in r\spunsul dat, `n sensul c\ nu-mi amintesc s\ fi purtat discu]ii du[-

m\noase `n cadrul `ntâlnirilor de la domiciliul lui Mironescu Alexandru, la care am

participat `n perioada 1955-1958, `ntrucât am fost foarte rar acolo [i nu mai ]in

minte”, ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 430.
15 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 430v. Pentru mai multe informa]ii,

vezi procesul verbal de interogatoriu, ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff.

429-430v.
16 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff. 435-436v.
17 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff. 437-439.
18 Procesul verbal al confrunt\rii cu Alexandru Mironescu se `ncheie astfel:

„~mi men]in declara]iile f\cute, cu sensul ca (`n sensul c\, n.n.) nu recunosc ca

`n cadrul acelor `nt`lniri s\ fi purtat discu]ii du[m\noase [i s\ fi participat la ascul-

tarea emisiunilor posturilor de radio imperialiste, pe marginea c\rora s\ fi purtat

discu]ii du[m\noase `mpotriva regimului democrat din R.P.R.”, cf. ACNSAS, fond

penal, d. 202, vol. II, f. 436v. Iar procesul verbal al confrunt\rii cu {erban Miro-

nescu se `ncheie [i el asem\n\tor: „Este adev\rat c\ odat\ (o dat\, n.n.) sau de dou\

ori, s-a (s-au, n.n.) abordat `n discu]ie [i probleme de ordin politic, `n cadrul c\rora:

Sandu Tudor [i Mironescu Alexandru s-au pl`ns c\ nu-[i pot tip\ri lucr\rile lor, ma-

nifest`ndu-se `mpotriva regimului, `ns\ subsemnatul nu m-am manifestat `mpotriv\

(...). Subsemnatul, `n cadrul discu]iilor du[m\noase care au fost purtate acolo, nu mi-am

manifestat dec`t regretul c\ regimul democrat are o baz\ materialist\ [i nu se

face o apropiere fa]\ de religie, lucru pe care-l doream. Acesta era punctul meu de

vedere `n cadrul acelor discu]ii [i nu m-am manifestat vreodat\ pentru schim-

barea regimului democrat din R.P.R.”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff.

438v-439. Era inutil s\ `ncerce s\-i protejeze pe Sandu Tudor, la acea dat\ iero-

schimonahul Daniil Teodorescu, [i pe Alexandru Mironescu `n urma acestor dou\

confrunt\ri; `n ce `l prive[te pe cel din urm\, acesta se `nvinuise singur `n con-

fruntarea precedent\.
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mul]umit [i se opre[te pentru moment; chiar mai mult, P\rintele St\-

niloae nu este chemat la nici un interogatoriu `n ziua urm\toare.

Dar anchetatorul nu st\tea; sunt emise, pe 5 septembrie 1958, man-

datul de arestare19 [i ordonan]a de sechestru20, iar `n ziua urm\toare,

ordonan]a de punere sub `nvinuire21, noi mostre de superficialitate.

Mai trebuie spus aici c\, `n cazul P\rintelui St\niloae, sechestrul

asupra averii personale s-a aplicat mult mai repede decât `n cazurile

celor aresta]i `naintea sa22. Acest fapt indic\, din nou, o mare grab\

din partea celor ce coordonau ancheta.

Pe 6 septembrie era pus sub `nvinuire „pentru s\v`r[irea in-

frac]iunei prev\zut\ [i pedepsit\ de art. 209 pct. 1 C.P. al R.P.R.”23,

19 Acela[i lt. maj. Blidaru Gheorghe considera c\ „St\niloaie Dumitru (...), ur-

m\rit potrivit art. 196 C.P.P. pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale;

Av`nd `n vedere c\ aceste fapte sunt prev\zute [i pedepsite de art. 209 pct. 1 C.P.

al R.P.R.; Consider`nd c\ din ancheta efectuat\ rezult\ probe suficiente de culpa-

bilitate `mpotriva lui St\niloaie Dumitru” [i, ca urmare, ordon\ „Tuturor organelor

for]ei publice ca, conformându-se legii, s\ aresteze [i s\ conduc\ la arestul MAI-

Bucure[ti pe numitul St\niloaie Ioan (s.n.). Punem `n vedere [efului arestului

MAI-Bucure[ti s\-l primeasc\ [i s\-l re]in\ pe timp de 60 de zile, de la data de 4

septembrie 1958, p`n\ la data de 4 noiembrie 1958”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. II, f. 421. Nu este cazul s\ mai insist asupra necunoa[terii numelui persoanei

pe care o ancheta, voi atrage aten]ia numai asupra necunoa[terii regulilor grama-

ticale din partea anchetatorului penal de securitate [i asupra dificult\]ilor sale de

exprimare. Ce ironie, ca oameni de un `nalt nivel intelectual s\ fie ancheta]i de

persoane de talia lt. maj. de securitate Blidaru Gheorghe [i ce invidie putea trezi,

pentru anchetator, aceast\ diferen]\ de nivel intelectual.
20 Prin care se dispunea „Instituirea sechestrului asigurator asupra averii perso-

nale, mobil\ [i imobil\, a `nvinuitului (s.n.) St\niloaie Dumitru”, cf. ACNSAS, fond

penal, d. 202, vol. II, f. 425. Trebuie men]ionat c\, la acea dat\, P\rintele St\ni-

loae nu era `nc\ pus sub `nvinuire.
21  Nici m\car `n privin]a numelui `nvinuitului nu se acord\ aten]ie, numit mai

`ntâi „St\niloaie Dumitru”, apoi „St\niloaie Dumitru”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. II, f. 431.
22 Se poate face aici o compara]ie `n ceea ce prive[te aplicarea sechestrului `n

cazuri similare. Spre exemplu, `n cazul lui Alexandru Mironescu, arestat pe 14 iu-nie

1958, ordonan]a de sechestru poart\ data de 11 iulie 1958 (cf. ACNSAS, fond

penal, d. 202, vol. II, f. 122), iar procesul verbal de sechestru, de pe 24 iulie 1958

(cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 123). Nu voi continua aici cu alte

exemple `n care anchetatorii Securit\]ii nu s-au gr\bit, din fericire, s\ aplice se-

chestrul, se poate spune `ns\ c\ ele nu sunt pu]ine. 
23 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff. 431-432. Este vorba de uneltire

contra ordinii sociale.
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iar ordonan]a de punere sub `nvinuire `i era prezentat\ `n aceea[i

zi. Conform uzan]elor, imediat dup\ prezentarea ordonan]ei de

punere sub `nvinuire, a urmat un nou interogatoriu24. Este ultimul

din dosarul de anchet\ al p\rintelui. 

~n ordonan]a de punere sub `nvinuire, anchetatorul penal de

Securitate f\cea ni[te acuza]ii f\r\ acoperire25. Probele, `ns\, nu i-au

fost prezentate a[a cum s-a `ntâmplat `n cazul lui Sandu Tudor, c\-

ruia i s-au ar\tat câteva articole anticomuniste scrise [i publicate de

el `n ziarul „Credin]a”, `n perioada 1933-193826, sau `n cazul lui

Vasile Voiculescu, c\ruia i-a fost prezentat\ o map\ cu poezii ce `i

apar]ineau, confiscat\ la perchezi]ia f\cut\ la domiciliul lui Alexan-

dru Mironescu27. ~n cazul P\rintelui St\niloae, aceste „probe” nu

se reg\sesc la dosar28. Cum aceast\ acuza]ie nu era concludent\,

de altfel p\rintele nici nu a fost condamnat pentru „activitate propa-

gandistic\ legionar\”, trebuia g\sit altceva, drept pentru care an-

chetatorul Gheorghe Blidaru continu\ argumenta]ia29, pentru ca `n

final s\ dispun\30.

24 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 433-434v.
25 „Am stabilit c\ `n dosarul de anchete penale exist\ probe suficiente din

care rezult\ c\ susnumitul, `n perioada 1935-1940, a `ntre]inut leg\turi cu o serie

de elemente legionare [i a colaborat la revista legionar\ «G`ndirea», `n coloanele

c\reia a scris mai multe articole, depunând activitate propagandistic\ legionar\”,

cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 431.
26 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. I, f. 35 r-v [i vol. III, ff. 5, 7-10.
27 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 399. Pân\ la urm\ vor fi incrimi-

nate doar dou\ poezii Neagra lab\ [i Cer[etorul, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. IV, f. 213v. Pentru mai multe informa]ii, vezi [i ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. III, ff. 27-33 [i vol. IV, ff. 140, 318-319.
28 Era [i imposibil s\ existe asemenea probe la dosar, dup\ cum vom vedea

`n argumenta]ia p\rintelui privind nevinov\]ia sa, `ntocmit\ pe când se afla `n

penitenciarul Jilava, `n a[teptarea sentin]ei. Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. IV, ff. 150-156.
29 „Dup\ 23 august 1944, susnumitul a continuat s\ men]in\ leg\tura cu o

serie de elemente du[m\noase, printre care [i legionari, `ncadr`ndu-se `n grupul

subversiv condus de Teodorescu Alexandru, zis Sandu Tudor, unde al\turi de cei-

lal]i membrii ai grupului a desf\[urat o intens\ activitate du[m\noas\ `mpotriva

or`nduirii de stat democrat populare din R.P.R.”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. II, f. 431.
30 „Punerea sub `nvinuire a numitului St\niloaie Dumitru (…) pentru s\v`r[irea

infrac]iunei prev\zut\ [i pedepsit\ de art. 209 pct. 1 C.P. al R.P.R.”, cf. ACNSAS,

fond penal, d. 202, vol. II, ff. 431-432.
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Din ordonan]a de punere sub `nvinuire mai afl\m, `ns\, un lu-

cru foarte important, [i anume faptul c\ „procesul penal `n cauz\

a fost pornit pe 13 februarie 1958”31. Dac\ ne gândim c\ prima

arestare din acest lot, cea a ieromonahului Adrian F\ge]eanu, a

avut loc pe 25 februarie 1958, iar valul arest\rilor a `nceput, de fapt,

abia `n noaptea de 13/14 iunie 1958, putem trage `nc\ o concluzie

despre modul `n care lucra Securitatea. 

Revenind la ultimul interogatoriu al P\rintelui St\niloae, tre-

buie spus c\ p\rintele afirm\ acum c\ „Articolele scrise de c\tre sub-

semnatul `n coloanele revistei «G`ndirea», `n perioada 1935-1940,

au avut un caracter na]ionalist-religios”32. Asta, pentru Securitate,

putea fi asimilat foarte u[or drept activitate legionar\. ~ncurajat de

m\rturisirea p\rintelui, anchetatorul Gheorghe Blidaru a `ncercat

s\-l `nvinuiasc\ [i de colaborare cu regimul na]ional-legionar, `n pe-

rioada 1940-1941, dar a trebuit s\ renun]e33. A reu[it, `ns\, s\ smulg\

p\rintelui dou\ m\rturisiri34, cu care se `ncheie interogatoriul35.

Dosarul de anchet\ se `ncheie cu procesul verbal de pe 16

septembrie 1958, `n care p\rintele, dup\ ce consult\ documentele

de anchet\, face, `n scris, declara]ia pe care erau nevoi]i s\ o fac\

to]i cei ajun[i `n acest stadiu al urm\ririi penale: „Nu am de f\cut de-

clara]ii noi [i nici de formulat cereri `n leg\tur\ cu ancheta penal\”36. 

31 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 431.
32 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 433.
33 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 433v.
34 Astfel de m\rturisiri erau foarte importante pentru Securitate. Pentru orice

om de bun sim], `ns\, nu pot justifica acuza]ia de uneltire contra ordinii sociale.
35 „Recunosc c\ `n cadrul acelor `nt`lniri care au avut loc la domiciliul lui Mi-

ronescu Alexandru, c`t [i la domiciliul lui Joja Constantin, am purtat [i o serie de

discu]ii defavorabile la adresa regimului democrat popular din R.P.R., sper`nd c\

se va produce o schimbare [i vor avea loc `n R.P.R. a[a zise alegeri libere, `n urma

c\rora `ntrevedeam posibilitatea de a ne publica o serie de scrieri [i de a desf\[ura

activitate `n mod deschis”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 434. Ultimul

r\spuns din interogatoriul p\rintelui a fost: „~n cadrul acelor `nt`lniri s-au purtat o

serie de discu]ii du[m\noase, preconiz`nd schimbarea regimului democrat popular

din R.P.R., `ntruc`t nu ar exista libertate, aceasta `n sensul c\ nu se putea publica

o serie de scrieri cu con]inut reac]ionar, asemenea manifest\ri av`nd `n special

Mironescu Alexandru, care avea [i inten]ia s\ publice o serie de scrieri. Discu]ii

la care am participat [i subsemnatul, fiind de acord cu atitudinea elementelor par-

ticipante la acele `nt`lniri”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 434v.
36 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 441.
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Dup\ P\rintele St\niloae s-a mai ad\ugat o singur\ persoan\

acestui lot. Este vorba de Emanoil Mih\ilescu, arestat pe 18 sep-

tembrie 195837.

Procesul [i recursul

A urmat procesul, `nceput pe 29 octombrie 1958. P\rintele apare

`n acest lot la pozi]ia a cincisprezecea, de altfel se p\streaz\ ordinea

din dosarul de anchet\38. La cererea procurorului militar, [edin]a a

fost declarat\ secret\ [i publicul obligat s\ p\r\seasc\ sala39. Au fost

citite concluziile de `nvinuire, dup\ care „pre[edintele a procedat

la luarea interogatoriilor inculpa]ilor, `n mod separat, potrivit art.

270 C.J.M.”40. Neputând fi audia]i to]i martorii, dezbaterile au fost

amânate pentru ziua urm\toare41. A doua zi, 30 octombrie 1958, dup\

audierea ultimilor [ase martori ai acuz\rii, a fost dat cuvântul ap\r\rii.

37 Trebuie s\ fi fost o decizie de ultim moment a coordonatorilor anchetei aces-

tui grup. Numele lui fusese rostit la interogatorii de cei din grupul tinerilor, dar este

ciudat c\ s-a hot\rât arestarea sa `ntr-un moment `n care ancheta p\rea `nche-

iat\. Probabil c\ s-a dorit includerea `n acest lot a `nc\ unui membru UTM, de

condi]ie social\ modest\, dup\ Nicolae R\dulescu. S\ nu uit\m c\ ne afl\m `n ob-

sedantul deceniu, când se c\utau cu `nfrigurare „du[mani ai poporului” pretu-

tindeni, de un regim special „beneficiind” cei infiltra]i `n PMR sau `n organiza]ia

sa de tineret, UTM. {i `n cazul lui Emanoil Mih\ilescu s-a procedat `n mare grab\

la parcurgerea tuturor etapelor premerg\toare procesului. ~n ceea ce `l prive[te,

acesta a fost foarte cooperant cu anchetatorul, iar ancheta lui s-a `ncheiat extrem

de repede, mai exact pe 22 septembrie 1958. Pentru mai multe informa]ii privind

dosarul s\u de anchet\, vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, ff. 442-465.

Vezi [i ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. V, ff. 62-63.
38 Aceast\ ordine nu este identic\ cu cea a arest\rilor, astfel Grigore Dan

Pistol, arestat la 14 iunie 1958, apare `n urma lui Nicolae R\dulescu, arestat la 29

iulie 1958, vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. I, ff. XIX-XX [i vol. IV, ff. 192, 209v.
39 „Tribunalul, deliber`nd `n secret asupra cererii procurorului militar [i v\z`nd

c\ publicitatea desbaterilor din cauza naturii faptelor ar putea s\ ating\ secu-

ritatea statului, ordinea [i moralitatea public\ declar\ [edin]a secret\ conf. art. 291

pr. pen. [i ordon\ publicului s\ p\r\seasc\ sala de [edin]\. Dat\ [i citit\ `n [e-

din]a public\ azi, 29 oct. 1958, la Bucure[ti”, ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV,

f. 210.
40 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, f. 210.
41 Au fost audia]i dou\zeci de martori, to]i ai acuz\rii; din lips\ de timp, [ase

dintre ei nu au putut fi audia]i `n prima zi a procesului. Vezi ACNSAS, fond penal,

d. 202, vol. IV, f. 210 r-v.
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Fiecare dintre ap\r\torii celor acuza]i a solicitat s\ i se admit\ pro-

batorii, fie cu martori42, fie cu acte, fie ambele43.

Dup\ rechizitoriul f\cut de procurorul militar, s-a dat cuvântul

ap\r\rii44. S-a dat apoi, din nou, cuvântul procurorului militar, pen-

tru a se pronun]a asupra schimb\rilor de calificare cerute de avoca]ii

ap\r\rii45. Pronun]area sentin]ei s-a amânat pentru 6 noiembrie46,

iar apoi pentru 8 noiembrie 195847. 

42 Ap\r\torul P\rintelui St\niloae, avocatul delegat Vladimir Boant\, a solicitat

s\ i se admit\ „un probatoriu cu martorii Grigore Marcu, Nicodim Belea, Ion Co-

man, Nicolae Nicolaescu [i Virgil Frangu, pentru a dovedi c\ `n timpul guver-

n\rii legionare i-a atacat `n pres\ pentru activitatea lor de violen]\” [i pentru a-[i

dovedi „activitatea democratic\ [i preocup\rile permanente `n aceast\ direc]ie”,

cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, f. 211.
43 „Referitor la cererile ap\r\rii de a se administra probatorii, pre[edintele a dat

cuvântul procurorului militar, care a declarat c\ probele solicitate de ap\rare nu

sunt concludente cauzei.” Tribunalul s-a retras `n camera de consiliu spre a deli-

bera asupra cererilor ap\r\rii [i, `n final, a hot\rât urm\toarele: „(...) Av`nd `n ve-

dere c\ din actele dosarului rezult\ c\ sunt probe suficiente din care instan]a de fond

s\ trag\ concluzia unei juste stabiliri a situa]iei de fapt; c\ `n felul acesta probele

cerute de ap\rare cu martori [i acte devin inutile [i neconcludente [i prin urmare

Tribunalul urmeaz\ s\ le resping\ ca atare (...). Pentru aceste motive Tribunalul

respinge ca neconcludente [i inutile probele solicitate de ap\rare. Dat\ [i citit\

`n [edin]\ secret\ azi, 30.10.1958, la Bucure[ti”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. IV, f. 211 r-v.
44 Ap\r\torul P\rintelui St\niloae „a ar\tat activitatea acestuia `n ziarul «Credin]a»,

din care se poate trage concluzia c\ el nu este un du[man al poporului. C\ el n-a

fost `n casa lui Mironescu Alexandru (`n realitate a fost, n.n.), `nc`t nu se poate

vorbi de infrac]iunea p.p. de art. 209 pct. 1 C.P., care presupune ini]iere, organizare

sau participare la organiza]ie contrarevolu]ionar\. C\ vizitele f\cute de St\niloae

Dumitru nu `mbrac\ caracterul de infrac]iune. C\ `n revista «Telegraf» (Telegraful

român, n.n.) din anul 1937 el a atacat `n pres\ pe legionari, pentru violen]ele

s\v`r[ite de ace[tia [i, ca atare, nu se poate spune c\ a sus]inut pe legionari. Arti-

colele sale stau m\rturie despre activitatea lui. C\ n-a s\v`r[it faptele ce i se re]in

`n sarcin\ [i c\ nu merit\ s\ fie condamnat”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol.

IV, f. 214.
45 Acesta „a declarat Tribunalului c\ `[i men]ine concluziile puse [i nu are de

f\cut nici o complectare (completare, n.n.)”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. IV, f. 214.
46 „Tribunalul, av`nd nevoie de un timp mai `ndelungat pentru studiul dosarului,

dispune: Am`n\ pronun]area la data de 6 noiembrie 1958. Dat\ [i citit\ `n [edin]\

secret\ azi, 30 octombrie 1958”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, f. 214v.
47 „Tribunalul Militar al Regiunii II-a Militare Bucure[ti (…) dispune: Am`n\ pro-

nun]area la data de 8 noiembrie 1958. Dat\ [i citit\ `n [edin]\ public\ azi, 6 no-

iembrie 1958”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, f. 215. Deci tribunalul nu
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~n final, acest lot a fost condamnat, prin Sentin]a nr. 125, de pe 8

noiembrie 1958, citit\, bine`n]eles, `n [edin]\ public\48, spre a fi `n-

v\]\tur\ de minte [i altora. ~n ceea ce `l prive[te pe P\rintele St\ni-

loae, condamnarea lui a fost urm\toarea: 

„Tribunalul … condamn\ pe: St\niloaie Dumitru49 la 5 (cinci)

ani munc\ silnic\ [i 5 (cinci) ani degradare civic\ pentru infrac-

]iunea p.p. de art. 209 pct. 2 lit.b al. ultim C.P.50, prin schimbare de

calificare conform art. 292 c.j.m. (C.J.M. – n.n.) din art. 209 pct. 1 C.P.

Se dispune confiscarea total\ a averii personale, conform art.
25, pct. 6 C.P.

Comput\ deten]ia de la 4 septembrie 1958 [i-l oblig\ la 300
(treisute)51 lei cheltuieli de judecat\”52.

To]i membrii acestui lot au f\cut recurs la Tribunalul Suprem
al RPR Colegiul Militar53. De data aceasta, toate [edin]ele de jude-
cat\ au fost publice. Dup\ [edin]ele de pe 12 [i 14 ianuarie 195954, a

47  mai temea pentru „securitatea statului, ordinea [i moralitatea public\” [i do-

re[te citirea sentin]ei `n [edin]\ public\. ~n realitate, tribunalul nu s-a temut niciodat\

din acest motiv, pentru c\ nu avea de ce. A preferat, `ns\, ca oamenii s\ nu poat\

vedea cu ochii lor cât de ridicol\ era justi]ia. Dar sentin]a trebuia citit\ `n [edin]\

public\, pentru c\ se dorea intimidarea.
48 Pentru mai multe informa]ii, vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, ff.

216-230.
49 Dup\ unele acte `n care i-a trecut numele corect, `n final, tribunalul militar

se dovede[te neglijent tocmai `n redactarea sentin]ei.
50 Reprezenta „infrac]iunea de uneltire contra ordinii sociale prin agita]ie”, cf.

ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, f. 318.
51 O nou\ gre[eal\ de ortografie, care spune ceva despre modul de lucru al tri-

bunalului militar.
52 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, f. 229v.
53 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, ff. 231-296v. Pentru actele ane-

xate la dosar privind cererea de recurs a P\rintelui St\niloae, vezi ACNSAS, fond

penal, d. 202, vol. IV, ff. 287-291v. Pentru motivele de recurs ale P\rintelui St\ni-

loae, `ntocmite de avoca]ii Ecaterina L\z\rescu [i Grigore Ghiculescu, vezi ACNSAS,

fond penal, d. 202, vol. V, ff. 50-53. Pentru o mai bun\ `n]elegere a argumentelor

ap\r\rii, vezi [i ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. IV, ff. 150-156.
54 ~n prima dintre acestea, ap\r\torii recuren]ilor au sus]inut motivele de ca-

sare depuse la dosar, vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. V, f. 64 r-v, iar `n cea de a

doua procurorul militar a comb\tut motivele de recurs, nu se [tie cu ce argumente,

fiindc\ ele nu apar `n dosar [i, `n concluzie, a cerut „respingerea tuturor recur-

surilor”, dup\ care tribunalul, solicitând un interval de timp pentru a delibera,

amân\ pronun]area pentru data de 21 ianuarie 1959, vezi ACNSAS, fond penal,

d. 202, vol. V, f. 65.

se
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urmat [edin]a de pe 21 ianuarie 1959, `n care toate aceste recursuri

au fost respinse55.

Deten]ia [i eliberarea

P\rintele St\niloae a fost `nchis la UM 0123/E Bucure[ti56, apoi

la Jilava57, dup\ care la Aiud58; de aici, pe 20 octombrie 1960, a fost

transferat `napoi la Jilava59, dup\ care s-a `ntors la Aiud, `n martie

196260. A fost eliberat apoi, pe 15 ianuarie 1963, `n urma decretu-

lui de gra]iere nr. 5/1963 al Consiliului de Stat61.

Pe fi[a personal\ din dosarul de penitenciar se poate vedea c\

ini]ial a fost scris la rubrica „Apartenen]\ politic\” „a politic (apo-

litic, n.n.)”, pentru ca apoi s\ se revin\ [i s\ se scrie „legionar”62,

f\r\ nici o justificare. P\rintele nu fusese condamnat pentru acti-

vitate legionar\, nici m\car pentru activitate contra clasei muncitoare.

Cu acest stigmat r\mâne pe tot parcursul dosarului de penitenciar.

La zece ani dup\ condamnarea sa, aceast\ calomnie revine `n do-

sarul s\u informativ, `n urma denun]ului f\cut de o persoan\,

aflat\ atunci sub ancheta Securit\]ii, din invidie sau sub presiunea

anchetatorului63.

Tot din dosarul de penitenciar al p\rintelui, mai afl\m c\ Di-

rec]ia General\ a Penitenciarelor [i Coloniilor de Munc\ (DGPCM)

55 Vezi Decizia nr. 42/21 ianuarie 1959 a Tribunalului Suprem al RPR Colegiul

Militar, ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. V, ff. 95-98 [i Minuta Deciziei nr. 42/21

ianuarie 1959 a Tribunalului Suprem al RPR Colegiul Militar, ACNSAS, fond penal, d.

202, vol. V, f. 78.
56 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, f. 209.
57 De pe 3 noiembrie 1958, vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, f. 165.

Pe 23 ianuarie 1959, atunci când P\rintelui St\niloae i s-a adus la cuno[tin]\

faptul c\ recursul s\u a fost respins, se mai afla `nc\ acolo, vezi ACNSAS, fond

penal, d. 202, vol. VI, f. 200.
58 Din 1959, nu se cunoa[te data exact\, vezi ACNSAS, fond penal, d. 202,

vol. VI, f. 165.
59 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, ff. 185, 187.
60 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, ff. 175-176.
61 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, f. 166.
62 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, f. 165v, vezi Anexa 5. Vezi [i George

Enache, Arestarea [i condamnarea lui Dumitru St\niloae, `n „Rost”, noiembrie 2003,

http://www.fericiticeiprigoniti.net/dumitru-staniloae/686-arestarea-si-condamnarea-

lui-dumitru-staniloae (19 martie 2013).
63 Vezi ACNSAS, fond informativ, d. 203672, vol. II, passim.



182 Teologie [i Via]\

se interesa `ndeaproape, `n august 1962, de Dumitru St\niloae [i de

Teodor M. Popescu64. Cu aceast\ ocazie descoperim c\, de la ares-

tare, p\rintele St\niloae „a fost pedepsit o singur\ dat\ cu 7 zile izo-

lare, pentru c\ a vorbit pe geam cu al]i de]inu]i”65. Dac\ `n privin]a

pedepsei nu putem s\ r\mânem decât mu]i de uimire, ne punem,

`ns\, `ntrebarea asupra motivului pentru care DGPCM `[i manifesta

interesul pentru cei doi „de]inu]i contrarevolu]ionari”. S\ fi fost,

deja, `n preg\tire decretul de gra]iere din ianuarie 1963 [i Securi-

tatea dorea s\ ia o hot\râre `n leg\tur\ cu ace[ti doi ilu[tri teologi?

Judecând ast\zi dup\ cronologia decretelor de gra]iere [i, mai ales,

dup\ nota raport a ministrului afacerilor interne, Alexandru Dr\ghici,

c\tre pre[edintele Consiliului de Mini[tri, Ion Gheorghe Maurer66,

r\spunsul este, categoric, unul afirmativ. Fiindc\ am amintit de de-

cretele de gra]iere, nu trebuie uitat num\rul mare al acestora, `n acea

perioad\, fapt ce a condus la o continu\ sc\dere a num\rului de-

]inu]ilor politici67.

Revenind la decretul nr. 5/1963, `n baza c\ruia a fost gra]iat de

restul pedepsei P\rintele St\niloae, trebuie spus c\, dintre cele zece

64 Astfel, pe 13 august 1962, se adresa forma]iunii 0622 Aiud, adic\ peniten-

ciarului Aiud, `n urm\torii termeni: „S\ ne trimite]i de urgen]\ c`te o adeverin]\

caracterizare asupra de]. C.R. (de]inu]ilor contrarevolu]ionari, n.n.) St\niloaie

Dumitru ... [i Popescu Teodor”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, f. 172.
65 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, f. 173. Vezi [i ACNSAS, fond penal, d.

202, vol. VI, f. 177.
66 Vezi Anexa 2 [i n. 67.
67 Astfel, conform statisticilor oficiale, `n ianuarie 1960 se aflau arestate, pentru

delicte „`mpotriva securit\]ii statului”, 17.613 persoane. Num\rul lor a sc\zut `n 1962 la

13.017, iar `n 1963 s-a redus la 9.333. Vezi Ion B\lan, Regimul concentra]ionar

din România 1945-1964, Funda]ia „Academia Civic\”, 2000, p. 250. Vezi [i Dennis

Deletant, România sub regim comunist, Bucure[ti, 1997, p. 123. ~n perioada 1962-

1964 au fost promulgate zece decrete de gra]iere, de mai mare sau mai mic\

amploare, de care au beneficiat [i de]inu]ii politici; acestea sunt: decretul nr.

291/17.04.1062, decretul nr. 293/18.04.1962, decretul nr. 294/18.04.1962, decretul

nr. 295/21.04.1962, decretul nr. 5/03.01.1963 (`n baza c\ruia au fost gra]ia]i

Dumitru St\niloae [i Teodor M. Popescu), decretul nr. 551/09.09.1963, decretul

nr. 552/18.09.1963, decretul nr. 696/25.10.1963, decretul nr. 176/09.04.1964 (prin

care au fost gra]iate 2.920 de persoane), toate acestea culminând cu decretul nr.

411/22.07.1964 prin care au fost gra]iate 3.244 de persoane. Vezi ANR, fondul

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România (denumirea este incorect\,

România având aceast\ titulatur\ `ncepând cu anul 1965; `n perioada la care ne

referim se numea Republica Popular\ Român\). 
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articole ale sale, numai ultimul se referea la de]inu]ii politici [i nici

acela `n totalitate68, restul priveau infrac]iuni de drept comun, mai

exact „amnistierea infrac]iunilor silvice”.

Concluzii

Cazul P\rintelui St\niloae este un exemplu pentru modul `n

care au fost terorizate preo]imea [i intelectualitatea neobedient\ `n

perioada de vârf a persecu]iei comuniste. Nu voi st\rui aici asupra

altor exemple. Securitatea mai avea [i alte moduri de a ac]iona.

Cauzele pentru care s-a dorit terorizarea [i condamnarea a cât mai

multor persoane trebuie c\utate `n contextul politic de atunci.

Dac\ `n cazul P\rintelui Adrian F\ge]eanu69 [i apoi `n cazul tu-

turor celor aresta]i `n noaptea de 13/14 iunie 1958 se poate spune

c\ cercet\rile au evoluat foarte minu]ios [i am\nun]it, `n toat\ an-

cheta P\rintelui Dumitru St\niloae se observ\ o deosebit\ grab\

pentru finalizarea ei [i parcurgerea tuturor etapelor premerg\toare

procesului, pentru a fi inclus, la proces, `n acela[i lot cu cei aresta]i

`naintea sa [i ale c\ror anchete practic se `ncheiaser\. Pe de alt\

parte, anchetatorul avea suficiente informa]ii, din declara]iile celor

aresta]i anterior, pentru a nu fi nevoit s\ for]eze. Ancheta a fost

foarte sumar\; dac\ nu s-ar fi recurs la confrunt\ri, `n urma c\rora

P\rintele St\niloae s\ fie obligat s\ recunoasc\, par]ial, unele acuza]ii,

s-ar crede c\ s-a `ndeplinit doar o formalitate, fiindc\ p\rintele

68 „Cu prilejul celei de a 15-a anivers\ri a Republicii Populare Române, Con-

siliul de Stat al Republicii Populare Române decreteaz\: (...) Art. 10: Se gra]iaz\ `n

total sau `n parte pedepsele celor condamna]i pentru infrac]iuni contra securit\]ii

statului sau pentru alte infrac]iuni, dac\ `n timpul execut\rii pedepsei au avut o

comportare bun\, dovedind c\ s-au reeducat [i care s`nt prev\zu]i `n tabelul anex\”,

cf. ANR, fondul Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, Decretul nr. 5/

1963, privind amnistierea infrac]iunilor silvice [i gra]ierea unor pedepse. ~n baza

acestui articol au fost gra]iate 2.543 persoane apar]inând urm\toarelor categorii

sociale: muncitori (838), ]\rani (688), func]ionari (408), intelectuali (248), militari

(118), elevi [i studen]i (110), f\r\ ocupa]ie (58), femei casnice (75); dintre ace[tia

43 erau condamna]i de drept comun. Vezi ANR, fondul Consiliul de Stat al Repu-

blicii Socialiste România, Decretul nr. 5/1963, anex\ la nota raport a lui Alexandru

Dr\ghici c\tre Ion Gheorghe Maurer. Dup\ cum observ\m, P\rintele St\niloae nu se

putea `ncadra decât `n rândul celor 248 de intelectuali.
69 Primul arestat din acest lot, pe 25 februarie 1958, vezi ACNSAS, fond penal,

d. 202, vol. I, f. 55.
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oricum ar fi fost condamnat `n baza declara]iilor f\cute de mem-

brii de baz\ ai grupului. S-a `ncercat, atunci, condamnarea p\rintelui [i

pentru „activitate propagandistic\ legionar\”, dar nu s-a reu[it –

era [i un prea mare neadev\r, chiar [i pentru acele timpuri.

~n timpul anchetei, p\rintele a dovedit o rezisten]\ psihic\ deo-

sebit\, anchetatorul nereu[ind s\ ob]in\ declara]iile dorite `n cele

dou\ interogatorii [i dou\ confrunt\ri desf\[urate `n prima zi de

anchet\, cu toate c\ arestarea avusese loc `n jurul orei 1 a.m. [i se

miza, probabil, pe oboseala persoanei anchetate. P\rintele a `n]eles,

`nc\ de la cel de al doilea interogatoriu, c\ sunt `n cauz\ nume de

persoane, locuri [i alte informa]ii, pe care nu le poate trece sub

t\cere, dar a `ncercat [i a reu[it s\ ofere cât mai pu]ine informa]ii,

fiindc\, a[a cum declara mult mai târziu, `n alte `mprejur\ri, nu pu-

tea s\ fac\ r\u. Nici `n timpul confrunt\rilor cu Alexandru [i {erban

Mironescu nu [i-a modificat declara]iile [i atitudinea. Abia dup\

prezentarea ordonan]ei de punere sub `nvinuire [i, probabil, sub

influen]a celor dou\ confrunt\ri avute cu dou\ zile `nainte, recu-

noa[te par]ial acuza]iile aduse. Anchetatorul este mul]umit, fiindc\

oricum avea la dosar declara]iile membrilor de baz\ ai grupului, a

c\ror anchet\ se desf\[urase altfel. ~n ceea ce prive[te procesul [i re-

cursul acestui lot, se poate spune c\ au fost tipice pentru acea epoc\.

Ceea ce ne atrage aten]ia `n mod deosebit `n dosarul de ur-

m\rire penal\ al P\rintelui St\niloae este ordonan]a de punere sub

`nvinuire. De aici afl\m un lucru foarte important, care nu se reg\-

se[te `n dosarele celorlal]i membri ai acestui lot, [i anume faptul c\

„procesul penal `n cauz\ a fost pornit la data de 13 februarie 1958”70.

Dac\ ne gândim c\ prima arestare din acest lot, cea a ieromona-

hulului Adrian F\ge]eanu, a avut loc pe 25 februarie 1958, iar

valul arest\rilor a `nceput, de fapt, abia `n noaptea de 13/14 iunie

1958, putem trage `nc\ o concluzie despre modul `n care lucra

Securitatea. 

Ne mai atrage aten]ia [i faptul c\ `n cazul s\u, ca [i `n cel al

Profesorului Teodor M. Popescu, DGPCM a solicitat forma]iunii

0622 Aiud, adic\ penitenciarului Aiud, o „adeverin]\ caracterizare”71.

70 ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. II, f. 431.
71 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. VI, ff. 171-172. Este interesant faptul

c\ cei doi ilu[tri teologi erau ]inu]i sub observa]ie `n paralel de c\tre DGPCM. Vezi [i

G. Enache, art. cit..
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Se preg\tea, deja, `nc\ din august 1962, decretul de gra]iere din ia-

nuarie 1963 [i Securitatea dorea s\ ia o hot\râre `n leg\tur\ cu ace[ti

doi ilu[tri teologi? R\spunsul nu poate fi decât unul afirmativ, având

`n vedere num\rul mare al decretelor de gra]iere din acea perioad\,

care a condus la o dinamic\ de continu\ sc\dere a num\rului de-

]inu]ilor politici.

Anexa 1

Fi[a personal\ din dosarul de penitenciar ACNSAS, fond penal, 

d. 202, vol. VI, f. 165v.
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Anexa 2

Ministerul Afacerilor Interne STRICT SECRET

Cabinetul ministrului S.C. 803

Ex. nr.

NOTA RAPORT

C\tre

PRE{EDINTELE CONSILIULUI DE MINI{TRI

TOV. ION GH. MAURER

Referitor la: propunerile de gra]iere conform art. 10 din De-

cretul nr. 5/1963

La art. 10 din Decretul nr. 5 din 3 ianuarie 1963, se prevede c\
se gra]iaz\ `n total sau `n parte pedepsele celor condamna]i pentru
infrac]iuni contra securit\]ii statului sau pentru alte infrac]iuni, dac\
`n timpul execut\rii pedepsei au avut o comportare bun\, dove-
dind c\ s-au reeducat.

~n baza acestei dispozi]ii, organele Ministerului Afacerilor Interne
au verificat situa]ia unui num\r de condamna]i [i `n urma analizei
efectuate s-a ajuns la concluzia c\ un num\r de 2543 condamna]i
se `ncadreaz\ `n prevederile art. 10 din Decretul nr. 5/1963.

Din totalul de 2543 condamna]i, propunem s\ fie gra]ia]i de restul
de pedeaps\ ce mai au de executat un num\r de 2152 condam-
na]i, iar unui num\r de 391 condamna]i la pedepse mari [i care
au dat dovezi temeinice de reeducare, propunem s\ li se gra]ieze
jum\tate din pedeaps\, urm`nd ca [i ace[tia s\ fie pu[i `n libertate.

Majoritatea condamna]ilor pe care `i propunem s\ fie gra]ia]i s`nt
]\rani, muncitori [i intelectuali, care au s\v`r[it fapte de agita]ie
`mpotriva m\surilor de transformare socialist\ a agriculturii, fapte
de def\imare, ponegrire [i calomniere a or`nduirii noastre socialiste
[i de stat, au redactat [i expediat scrisori cu con]inut du[m\nos la
adresa organelor de partid [i de stat, au r\sp`ndit fi]uici cu caracter
antipopular, iar unii dintre ei au desf\[urat activitate clandestin\
organizat\.
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O parte din ace[ti condamna]i au s\v`r[it diferite infrac]iuni de

drept comun ale c\ror pedepse nu au fost gra]iate prin normele

generale prev\zute `n Decretul nr. 5 din 3 ianuarie 1963.

Elementele propuse pentru gra]iere au executat o parte din

pedeaps\, iar `n timpul execut\rii au dat rezultate bune `n munc\,

iar al]ii s`nt b\tr`ni sau bolnavi.

De asemenea, la locul de de]inere au avut o comportare bun\, `n-

cadr`ndu-se `n procesul de reeducare [i au dat dovezi de `ndreptare.

Fa]\ de cele expuse, am `ntocmit al\turatele tabele, dintre care

unul cuprinde 2152, iar altul 391 condamna]i, pe care `i propu-

nem pentru gra]iere, cu care dac\ sunte]i de acord, v\ rog s\ le

aproba]i.

VICEPRE{EDINTE AL CONSILIULUI DE MINI{TRI

{I MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE

General colonel

Alexandru Dr\ghici

Anexa 3

Fotografiile de pe fi[a personal\ din dosarul de penitenciar 


