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Dupã studii la Seminarul Central, la Facultatea de Teologie din Bucureºti
(1912-1916) ºi studii de specializare la Universitatea din Viena (1920-1922),
Nichifor Crainic (Ion Dobre) a intrat în ziaristicã sã reformeze scrisul, sã rãspân-
deascã idei, sã afirme „puritatea“ românismului ºi sã înfiereze moralitatea vieþii
publice. „Nu m-am simþit niciodatã ziarist profesionist în serviciu comandat, ci
ziarist în slujba convingerilor mele ºi numai ale mele“1. A fost deopotrivã poet,
eseist, profesor universitar de teologie la Chiºinãu ºi Bucureºti, editor de ziare ºi
reviste, om politic (deputat ºi ministru), autor de manuale pentru clasele primare,
academician.
Fiindu-i refuzatã numirea ca preot la biserica Zlãtari din Bucureºti de cãtre

mitropolitul primat Conon Arãmescu Donici (acelaºi care va semna manifestul
care îndemna armata românã sã depunã armele în momentul bãtãliei de la Mã-
rãºeºti), în ciuda intervenþiilor lui Gala Galaction, I.G. Duca ºi N. Iorga, va pleca
voluntar pe frontul din Moldova, fiind repartizat ca soldat sanitar la un spital mi-
litar din Iaºi (1916-1918), unde este martor nu numai la suferinþa soldaþilor ºi
mizeria frontului, dar ºi la decãderea moralã a multora dintre cei din înalta so-
cietate a timpului. A scris zilnic gratuit la Neamul românesc al lui Nicolae Iorga
(1917-1918), va colabora mai târziu la Dacia (1918-1920), înfiinþat în noiembrie
1918, împreunã cu Vlahuþã ºi Alexandru Brãtescu-Voineºti, un ziar de politicã
naþionalã care dorea sã celebreze împlinirea visului secular al românilor. La pri-
mul numãr, Crainic va scrie articolul de preamãrire a unirii Ardealului cu patria-
mamã. Îi este încredinþatã redactarea revistei Luceafãrul de cãtre Ovidiu Tãslãuanu,
unde va publica Vasile Pârvan ºi unde îi va avea drept colaboratori pe George
Gregorian, V. Voiculescu, Emanoil Bucuþa, Artur Enãºescu, Ion Pillat ºi mai târ-
ziu pe Lucian Blaga ºi Gib. I. Mihãescu, iar între anii 1922–1923 va colabora la
revista Lamura.
Ziaristul declara cã „Tãria mea e cinstea mea. Cinstea îmi dã libertatea mo-

ralã sã mã iau în piept cu oricine fiindcã mã simt invulnerabil“2. Este deosebit
de intransigent cu sine însuºi ºi cu ceilalþi. La colaborarea cu Tãslãuanu renunþã
când acesta devine Ministrul Comerþului ºi exercitã presiuni, renunþã mai apoi la
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colaborarea la Neamul Românesc, deoarece, dupã pãrerea lui, Iorga se „sorbo-
nizase“, pierzând influenþa asupra tineretului ºi încercând sã vadã lucrurile nu-
mai din perspectiva occidentalã.
Deºi transformã ziarul Cuvântul (1922-1926) în singurul ziar cu vãditã ati-

tudine carlistã ºi pe Carol în „exponentul decapitat al tinerei generaþii“3 într-un
moment când anti-carlismul conducea la o îmbogãþire rapidã, se leapãdã de
aceastã iluzie când avea sã realizeze influenþa nocivã a prinþului asupra vieþii po-
litice. A refuzat sã fie carlist în ciuda trecutului sãu ºi cu toate milioanele care
i-ar fi stat la dispoziþie, „cãci nimeni din câþi tâlhãresc banul sãrãcimii n-a fost
vreodatã tras la rãspundere“4. Pentru pamfletul „Þara regelui Wieder ºi a reginei
Duduia“ a fost þinut 3 luni la Jilava, acuzat fiind de instigare la uciderea lui I. G.
Duca ºi transportat de multe ori la Consiliul de rãzboi, înscenându-i-se chiar
uciderea, cu prilejul cãlãtoriilor de noapte, sub pretextul fugii de sub escortã.
Crainic vedea naþiunea românã compusã nu din clase, ci din categorii sociale,

care „reprezintã energia creatoare repartizatã pe specialitãþi“, iar când ele vor
funcþiona normal, naþiunea va putea dezvolta în toate domeniile o civilizaþie ºi o
culturã româneascã.
Ziarul Calendarul, înfiinþat în 1932, se dorea ziarul naþionalismului construc-

tiv, al tuturor claselor sociale. Dorea o nouã mentalitate ºi toate speranþele ºi le
punea în noua generaþie, la care admira afirmarea credinþei ortodoxe în viaþa pu-
blicã. Dacã naþionalismul „gãlãgios“ este criticat de Crainic, cel constructiv, care
îºi cãuta încã orientarea, este îndrumat de acesta. Atacurile la adresa francma-
soneriei vor conduce însã la interzicerea ziarului sub guvernarea Iorga-Argeto-
ianu ºi la ruperea relaþiilor cu regele Carol.
Crainic visa la cristalizarea unui mare organism politic naþionalist, de o mo-

ralitate desãvârºitã, în stare sã regenereze viaþa statului. Din acest motiv, Ca-
lendarul a susþinut toate miºcãrile cu caracter naþionalist (Octavian Goga, Gri-
gore Forþu, Corneliu Codreanu, A.C. Cuza), de reînnoire moralã, întemeiate pe
ideea creºtinã.
Anii Calendarului coincid cu anii în care Miºcarea Legionarã încerca sã se

evidenþieze prin „muncã în folosul comunitãþii“, prin cântece ºi exaltare a sen-
timentului religios. Din momentul când Cuvântul lui Nae Ionescu îmbrãþiºeazã
Garda de Fier, relaþiile dintre Crainic ºi Codreanu se rãcesc. Rãceala definitivã
survine în momentul când eseistul se dezice de asasinatul lui I.G. Duca, refuzã
ridicarea crimei la rangul de principiu creºtin ºi asumarea unei fapte care nu-i era
proprie, aºa cum îi cerea Codreanu, care încerca cu „mãiestrie profesionalã“5 sã
se descarce de ea. Acuzaþia nedreaptã a Guvernului demontatã la procesul din
1934 cu talent de generalul Petrovicescu în celebrul rechizitoriu coincidea în
mod paradoxal cu cererea lui Codreanu.
Publicistul credea cu tãrie cã numai contopirea tuturor miºcãrilor naþionaliste

într-un singur organism politic ar putea conduce la triumful naþionalismului.
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Existenþa lor disparatã dãdea posibilitatea guvernului sã le manevreze unele îm-
potriva celorlalte. Manevrele Guvernului vor împiedica de altfel fuziunea Goga-
Codreanu, care, în opinia sa, putea sã-l tempereze pe „Cãpitan“. Dorind sã reali-
zeze un naþionalism creºtin, Nichifor Crainic va înfiinþa Institutul de studii naþio-
naliste ºi creºtine „Nicolae Paulescu“. Dar institutul va fi boicotat de toþi ceilalþi
naþionaliºti, în frunte cu legionarii.
Crainic îºi atribuie paternitatea fuziunii Cuza-Goga, însã cu aceeaºi amãrã-

ciune îi recunoaºte ºi cãderea în derizoriu, descoperirea finanþãrii ei cu fonduri
germane, prin Radu Lecca, ºi boicotul continuu al lui Inculeþ care încuraja
manifestãrile legionare ºi interzicea ºedinþele culturale cuziste sub conducerea
lui Crainic. Cuzismul — scria el în Ortodoxie ºi etnocraþie 6 — este „un amestec
hibrid de naþionalism ºi democraþie marxistã“, culminând cu soluþia puerilã a
„problemei evreieºti“.
Anul 1938 este anul „înjugãrii naþionalismului la carul hodorogit al democra-

þiei“7, Armand Cãlinescu reuºind „sã dea în 40 de zile o loviturã de moarte în-
tregului naþionalism românesc“8. Privind retrospectiv, Crainic se autofelicita cã
nu a cãzut în ispita de a lua conducerea vreunei miºcãri naþionaliste, deoarece
„nenorocirea naþionalismului românesc este mulþimea ºefilor, individualismul
sau egocentrismul lor. Naþionalismul, nota Crainic, avea nevoie de concordie
pentru a deveni o forþã determinantã în politica României.
Dovada vie a realului impact al scrisului lui Crainic este faptul cã nici Calen-

darul, nici Gândirea nu vor apãrea nici sub guvernarea Guþã Tãtãrãscu, nici sub
cea cuzistã, nici sub Carol al II-lea ºi nici chiar sub cea antonescianã. Cu toate
cã era urât ºi ameninþat cu moartea atât de presa cuzistã, cât ºi de cea legionarã
ºi toate conferinþele sale culturale erau boicotate, pânã la urmã nimeni nu a recurs
la violenþã împotriva sa.
Revista Sfarmã-Piatrã, apãrutã sub direcþia lui Al. Gregorian, s-a constituit

într-o criticã la adresa naþionalismului românesc existent ºi o încercare de crista-
lizare a unui plan practic al naþionalismului constructiv, de combatere a crimei
politice ºi a miºcãrii fãrã nici un program politic, cum era cea legionarã. În 1936
publicã Programul statului etnocratic în care încearcã o alternativã la statul de-
mocratic corupt. În definirea statului etnocratic, el pleacã de la ideea lui Iorga
din perioada luptei pentru unitate, o „Românie a românilor“, un stat care sã aibã
la bazã valorile perene ale românismului ºi ale ortodoxiei. Nu este însã un anti-
semit. „Nu existã în scrisul meu nici un rând care sã tãgãduiascã virtuþile neamu-
lui evreiesc“9, ca naþionalist acceptând ºi înþelegând inclusiv miºcarea sionistã
ca o miºcare religioasã ºi naþionalistã. El defineºte programul statului etnocratic
înMemorii ca fiind unul de naþionalism constructiv, conþinând cele mai înaintate
idei de reformã ale statului, de culturã naþionalã, viaþã socialã ºi economicã. El
preconiza pentru România un corporatism în sensul celui fascist. În Titanii ateis-
mului, Crainic laudã organizarea statului fascist italian, întrucât, credea el, este
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fundamentat pe principiile creºtinismului, la baza organizãrii corporative a sta-
tului stând „sociologia creºtinã“. „Prin economia dirijatã pe principiul proprie-
tãþii individuale ºi prin elanul naþionalist...viaþa poporului e reintegratã în legã-
turile ei mistice cu pãmântul patriei“10.
În Ortodoxie ºi etnocraþie11, Crainic aratã cã organizarea corporatistã ar tre-

bui sã porneascã de la un principiu etnocratic, militând pentru înfiinþarea de
cooperative dupã modelul minoritãþii ucrainiene din Polonia.

Sociologia sa corporatistã uza de metafore precum aceea cã naþiunea este un
„organism viu“, ale cãrui „funcþii“ sunt diferitele profesii12, perspectivã care în-
lãturã conflictele din viaþa socialã ºi chiar partidele politice, care ar pulveriza
„forþele naþiunii“13. În optica lui, naþionalismul ar avea misiunea de a sãdi încre-
derea în rândul þãranilor învrãjbiþi de politicã. „Naþionalismul de fapte e singura
metodã de reeducare a þãrãnimii.....Naþionalismul pentru care eu lupt ... vrea un
regim politic, social, economic, în care cel din urmã dintre români sã poatã munci
ºi sã se bucure de viaþã în mãsura justã a muncii lui“14. ªi muncitorii, credea el,
trebuie convertiþi la naþionalism, pentru a contracara aderarea lor la organizaþiile
socialiste. „Proprietatea nu este un furt, excesul de proprietate, da, acesta este un
furt“15, declara el contrazicându-l pe P.-J. Proudhon. Dreptatea socialã nu se face
prin suprimarea dreptului de a poseda, ci prin suprimarea excesului de bogãþie.
La soluþia radicalã a bolºevicilor de proletarizare universalã, Crainic preconiza
împroprietãrirea muncitorilor în cadrul corporaþiilor industriale.
În articolul publicat în martie 1937, „Creºtinism ºi fascism“ (Gândirea, nr. 3,

an. XVI, p. 97-103)16, Crainic susþinea cã fascismul înseamnã solidaritate naþio-
nalã, societatea fiind nu o sumã de clase sociale, ci o totalitate de „funcþiuni“ ale
vieþii colective, creºtinismul fiind vãzut ca unul dintre pilonii de bazã ai socie-
tãþii ºi ai tuturor acþiunilor miºcãrii fasciste. Admirând corporatismul italian,
Crainic condamna în schimb naþional-socialismul din Germania, pe care îl con-
sidera „rasist“, „anticreºtin“ ºi „antilatin“.
În orice caz, considerarea ortodoxiei ca parte a etnicului românesc reprezintã

contribuþia lui Nichifor Crainic la curentul naþionalist în cultura românã. Dumitru
Stãniloae nota cã „Nichifor Crainic e cel dintâi teolog român în epoca modernã
a istoriei noastre care scoate teologia din cercul strâmt ºi ocolit al specialiºtilor“
ºi tot el adãuga cã Nichifor Crainic e misionarul de prestigiu al credinþei biseri-
ceºti în mijlocul intelectualilor români“17.
Crainic reuºeºte sã impunã problematica ºi chiar limbajul religios în presa co-

tidianã, fiind un pionier în aceastã privinþã. Toate chestiunile de interes public
sunt „tãlmãcite“ în spiritul doctrinei ºi moralei creºtine, ziaristul ocupându-se în
egalã mãsurã de preoþime ºi de nevoile ei, militând însã pentru neimplicarea
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preoþilor în politicã. El punea mereu problema „reîncreºtinãrii“ vieþii publice, a
reînnoirii ei morale prin credinþa creºtinã, socotind ortodoxia creºtinã drept un
element definitoriu pentru specificul naþional românesc.
Crainic este principalul teoretician al curentului gândirist tradiþionalist, revis-

ta Gândirea reprezentând principala tribunã de dialog despre tradiþie, de luptã
împotriva „formelor fãrã fond“, de afirmare a specificului naþional prin inter-
mediul schimbului de idei, al dezbaterii ºi polemicii.
Spre deosebire de Iorga, de pildã, Crainic vedea etnicul strâns legat de orto-

doxie. Recent, Constantin Schifirneþ aratã în acest sens cã ideile naþionaliste ale
lui Crainic îºi au originea în Biblie, religia întãrind dintotdeauna conºtiinþa et-
nicã ºi naþionalismul, naþiunile fiind „unitãþi variate ale naturii create“, iar „nea-
mul“ — „o fuziune a biologicului, eticului, sângelui ºi sufletului“.
La Nichifor Crainic, dimensiunea religioasã este una dintre notele funda-

mentale ale naþiunii. El considerã cã afirmarea ideii creºtine în lupta politicã este
o necesitate pentru viaþa statului naþional, adversarii naþionalismului fiind consi-
deraþi masoneria ºi marxismul, iar lupta împotriva lor fiind afirmarea ideii creº-
tine. „Ideea creºtinã este o forþã invincibilã dacã ea este flacãra care înfierbântã
conºtiinþa luptãtoare“18. În aceastã opticã, Crainic criticã Talmudul, pe care îl
considerã duºmanul religiei creºtine, arãtând cã rabinii îºi învãþau copiii în spi-
ritul urii, dar îndeamnã la toleranþã pentru îndreptarea celui care a greºit ºi la vi-
gilenþã: „un creºtin poate tolera prigoana împotriva persoanei sale, dar distru-
gerea religiei sale n-o poate tolera“19.
El criticã ºi neimplicarea Bisericii în luarea de mãsuri împotriva preoþilor tineri

care propovãduiau crima politicã, ia atitudine personal împotriva acestora, declarând
dupã asasinarea lui Mihail Stelescu cã cine trage cu glonþul într-un om împuºcã în
inima lui Iisus Christos20. Este intrigat de mistificarea barbarã a creºtinismului ºi na-
þionalismului, de „aceastã monstruozitate a crimei, învãluitã în fum de tãmâie pentru
a nu i se vedea oroarea“21, ca ºi de glorificarea asasinilor, a Nicadorilor ºi De-
cemvirilor. Crainic deplânge evoluþia „Miºcãrii“ de la etapa când era influenþatã de
Calendarul ºi de ideile creºtine la una care exalta crima ca instrument politic.
Cât priveºte învãþãmântul, Nichifor Crainic spunea cã fiecare dascãl trebuie

sã fie „un luminãtor al minþii“, un deschizãtor de orizonturi pentru tânãra gene-
raþie. „Adevãratul profesor universitar trebuie sã fie un creator de ºtiinþã, un in-
formator ºi un deschizãtor de orizonturi..., un om care sã le punã înaintea minþii
o concepþie de viaþã, un crez pentru care ei sã simtã cã meritã sã trãiascã ºi sã
munceascã...“22. Pe lângã activitatea gazetãreascã, el predã ºase ani la Chiºinãu,
ºase ani de apostolat, o misiune gratuitã în slujba unei cauze sfinte, cum o nu-
meºte el: îndoctrinarea creºtinã a studenþilor ºi românizarea lor culturalã. Nici un
curs nu a fost o improvizaþie, fiecare fiind rodul a zile ºi nopþi de studiu, deºi sa-
lariul abia ajungea pentru cãlãtoria cu trenul pânã la Chiºinãu.
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Crainic critica „democraþia parazitarã“, reproºându-i haosul ºi anarhia, încãl-
carea legilor ºi dispreþul pentru popor, propunând în locul ei „demofilia“, identi-
ficarea genericã cu suferinþele poporului pentru a le vindeca. „Democraþia s-a ni-
micit singurã prin lipsã de convingere ºi prin arivism sãlbatic... Din clipa când
aceastã democraþie a renunþat pânã ºi la aparenþa ipocritã de reprezentanþã naþio-
nalã ºi a îngenuncheat fãþiº în faþa camarilei, s-a sinucis“23. Crainic nota cã în
România democraþilor nu le-a fost dat sã realizeze democraþia ºi naþionaliºtilor
naþionalismul, deoarece democraþii au fãrâmiþat solidaritatea naþionalã, iar naþio-
naliºtii au pretins a o reface, dar s-au urât cu înverºunare unii pe alþii ºi ºi-au sub-
minat unii altora eforturile.
În sfârºit, publicistul îndemna mereu conducãtorii sã fie legaþi de cei conduºi,

dar cu tristeþe observa cã „Pãtura noastrã conducãtoare este coruptã pânã în mã-
duva oaselor... A conduce România... presupune condiþia prealabilã de a trãda, ...
politicianul se simte puternic în actul de prigonire a românismului ºi înþelept în
lepãdarea de specificul spiritual al strãmoºilor“24.

6 NICHIFOR CRAINIC, UN DOCTRINAR NAÞIONALIST 97

————————
23 Ibidem, p. 305.
24 Ibidem, p. 18.


