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Nichifor Crainic (1889-1972), una dintre fi gurile recunoscute ale peisajului inte-
lectual românesc interbelic, s-a născut în 1889 în localitate Bulbucata (județul Vlașca 
de atunci) ca fi u al unor țărani analfabeți și foarte săraci.1 Remarcat de învățătorul 
său, ajunge în ciuda condiției sale foarte modeste, bursier al Seminarului Central din 
București, pe care îl urmează între 1904-1912. Este student la Facultatea de Teologie 
din București, între 1912 și 1916, publică numeroase volume de poezie, iar în 1921 în-
cepe colaborarea la revista „Gândirea”, pe care o va conduce din 1926.2

Între 1932-1933 este profesor la Facultatea de Teologie din București, desfășoa-
ră o bogată activitate publicistică și politică, fi ind deputat și, în 1940, ministru al 
Propagandei, în guvernul Gigurtu. Intrat în confl ict cu Carol al II-lea, este închis, scurt 
timp, în anul 1933. În timpul războiului este director al Radiodifuziunii, sprijinind po-
litica regimului Antonescu, fapt pentru care va plăti cu ani grei de închisoare, după in-
staurarea regimului comunist, între 1947 și 1962. După eliberare, colaborează la revista 
„Glasul Patriei”, adresată străinătății și moare într-o completă obscuritate în 1972.3

Este o evidență că în spațiul românesc critica de tip conservator a modernizării și 
occidentalizării, oricât de întemeiată ar fi  fost, s-a izbit de o difi cultate majoră: faptul că 

1 Dumitru Micu, Gândirea și gândirismul, București: Editura Minerva, 1975, p. 252.
2 Cristina Gabriela Nemeș, „Revista „Gândirea” – o abordare sistematică a dimensiunii religi-

oase a culturii românești în context european”, pp. 309-313, [online] htt p://www.philippide.
ro/Metafore%20ale%20devenirii_2011/30.%20C.%20Nemes.pdf, accesat în 12 aprilie 2017.

3 Nichifor Crainic, Zile albe, zile negre. Memorii, București: Casa Editorială Gândirea, 1991, pp. 
XXXI-XXXII; Camelia Duică, Adrian-Nicolae Petcu, „File din dosarul penal al lui Nichifor 
Crainic”, Revista Rost, nr. 12, februarie 2004.
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datorită profundei discontinuități istorice nu se poate 
vorbi de o tradiție românească autentică (una politică 
sau culturală), în numele căreia să se critice moderni-
zarea și occidentalizarea, în afară de cea țărănească; 
motiv care a și determinat replierea criticii conserva-
toare pe poziții ruralizante sau „țărăniste”. În general, 
pentru o critică de tip conservator a modernizării este 
necesară existența unei tradiții, a unui trecut, care să 
fi e apărat. În spațiul românesc acest fapt a pus critica 
de tip conservator în mare difi cultate. Modul de de-
pășire a acestei aporii poate fi  întrezărit în unele din-
tre scrierile lui Nichifor Crainic. În mod aparent pa-
radoxal, miza conservatorismului românesc, așa cum 
se poate intui din anumite eseuri ale lui N. Crainic (în 
principal în eseul „Parsifal”, scris în ianuarie 1924, dar 
și în altele), nu este atât apărarea trecutului românesc, cât a viitorului! Este vorba, și 
Crainic o sugerează clar, nu atât de o luptă, pentru apărarea unei tradiții mărețe,a unui 
trecut glorios, amenințat cu dezrădăcinarea de către tăvălugul modernizării (așa cum 
era cazul conservatorismului occidental) cât de o luptă, pentru un viitor românesc, în 
propriii noștri termeni, o luptă extrem de grea, pentru a împiedica distrugerea a ceea 
ce românitatea avea în potență și pe care discontinuitatea istorică a împiedicat-o să 
treacă în act. Crainic sugerează că, dacă românii se lasă seduși de tentația pierderii 
propriei identități, în cadrul modernizării, potențialul neactualizat al românității va fi  
anihilat, pentru totdeauna; tocmai pentru că occidentalizarea era, de departe, cel mai 
puternic și insidios adversar imaginabil.4

Un partizan al occidentalizării și oponent ideatic al lui Nichifor Crainic, Eugen 
Lovinescu, credea că nu este nici o dramă dacă românii, întâi prin imitație și apoi în 
mod autentic, interiorizat, își vor pierde identitatea, oricum, destul de precară, și vor 
deveni occidentali5, chiar și de mâna a doua! Crainic mizează pe un conservatorism 
paradoxal, întors spre viitor și nu spre trecut, unul de apărare a unui potențial neactu-
alizat, netrăit de distrugerea, prin abandonul voluntar, în tiparele străine ale civiliza-
ției occidentale, potențial care promitea, în perioada interbelică (atunci când românii 
începuseră să realizeze că simpla imitație nu ne face occidentali și că suntem altceva) 
să înceapă să se realizeze. Din păcate tot ce a urmat a distrus această speranță.

Este un paradox, numai în aparență acela că nostalgia față de o anumită perioadă 
istorică devine pronunțată, fi e și la nivelul superfi cial al marelui public, atunci când 
îndepărtarea față de substanța istorică reală a acelei perioade este ireversibilă. Este ca-

4 Ion Petrovici, „Nichifor Crainic la 50 de ani”, Gândirea, an XIX, nr. 4, aprilie 1940, pp. 193-
194; Grogore Popa, „Eseistica lui Nichifor Crainic”, loc.cit., pp. 301-307.

5 Cf. Eugen Lovinescu, Istoria civilizației române moderne. Forțele reacționare, București: Editura 
Minerva, p. 108.

Nichifor Crainic (1889-1972)
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zul perioadei interbelice românești astăzi, perioadă 
care se bucură, aproape unanim, la nivelul marelui 
public intelectual de reputația unei „vârste de aur” 
a istoriei naționale, o perioadă de maximă înfl orire 
culturală și chiar economică, înainte de catastrofa 
războiului și de instaurarea regimului comunist. 
Este fi resc, ca aspectele negative ale perioadei (pe 
care mulți istorici le pun totuși în evidență) să fi e 
trecute în plan secund, în această versiune de tu-
rism atipic, în timp și nu în spațiu, însă nu acesta 
este aspectul cel mai important. Această nostalgie 
superfi cială, fi rească, până la un anumit punct, 
spune, așa cum se întâmplă de obicei, în asemenea 
cazuri, mult mai multe despre un „ennui” specifi c 
contemporan, postmodern, decât despre substanța 
perioadei interbelice în sine. Interbelicul românesc, 
aureolat de aproape incredibila întregire națională 
și de înfl orirea culturală, într-adevăr, fără prece-
dent, nu poate fi  în nici un caz insularizat, extras 
în mod artifi cial din întregul context european din 
care era parte. Iar, contextul general european al 
acestui scurt interludiu temporal, dintre cele două 
războaie catastrofale, care au evacuat probabil defi nitiv Europa de pe marea scenă a 
istoriei era, într-adevăr, unul extrem de frământat. Primul Război Mondial aruncase în 
aer toate certitudinile vechii „lumi a siguranței”, după expresia lui Stefan Zweig (1881-
1942), de dinainte de 1914.6

Lumea secolului al XIX-lea a cărei osatură era constituită de credința pozitivistă în 
rațiune și știință și de mitul progresului infi nit era deja o amintire sau, cum spune tot 
Zweig, „lumea de ieri”. Carnagiul tehnologizat dintre anii 1914-1918 a năruit defi nitiv 
iluziile optimiste ale perioadei anterioare, conform cărora umanitatea, identifi cată în 
mod tacit cu civilizația occidentală, care devenise etalonul suprem al întregului glob, 
intrase într-o eră de progres tehnic și moral infi nit și de binemeritată pace. Marea criză 
economică dintre anii 1929-1933 nu a făcut decât să întărească faptul că nu mai era 
posibilă nici un fel de întoarcere la căile bătătorite ale lumii de dinainte de 1914. O 
nouă lume părea că stă să se nască din craterele emoționale imense pe care le lăsase 
Marele Război. Să vedem, însă, ce are de spus Nichifor Crainic despre propriul său 
timp: „Vremea noastră e vremea tineretului. O lume veche se dărâmă, o lume nouă își 
caută formele de viață Pulsul ei zvâcnește în arterele tineretului. Puls iuțit de neliniște, 

6 Stefan Zweig, Lumea de ieri. Amintirile unui european, traducerea de Ion Nastasia, București: 
Editura Humanitas, 2012, passim.

Gândirea, număr omagial:
„Despre Nichifor Crainic la 50 de ani”
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întretăiat de nesiguranțe, biciuit de enigme. Între generația veche și generația nouă 
există, incontestabil, un hiatus … De aceea, tineretul e azi preocuparea universală.”7 
Un cititor de azi, cunoscând excesele cumplite, la care a dus această exaltare a tineretu-
lui și a voinței sale de rupere completă cu trecutul și cu generația părinților, s-ar gândi 
ca avem de-a face cu una dintre nenumăratele mostre de discurs fascistoid, de care e 
saturată perioada interbelică, un soi de „giovinezza”, în proză. Firește, e până la un 
punct de înțeles idiosincrasia contemporană, față de orice formă de discurs, care pare 
că „miroase” a fascism sau, mai degrabă, nu corespunde discursului liberal dominant. 
Însă, supunându-ne din diverse rațiuni acestei tendințe contemporane de stigmatizare 
a oricărei forme de discurs din trecut, care nu sună „corect politic”, tendință care tinde 
să devină inchizitorială sui generis, riscăm să nu mai înțelegem nimic din substanța 
reală a perioadei în cauză și să ne alegem încă o data cu o viziune a trecutului alterată 
propagandistic, de fi ltrul ideologiei liberale, dominante în prezent. Ceea ce nu înseam-
nă, evident, cauționarea, sub o formă sau alta, a fascismului sau nazismului, ci, pur și 
simplu, numai recunoașterea faptului că istoria perioadei interbelice a fost una mult 
mai complexă decât versiunea propagandistică maniheistă a unei lupte neostoite, din-
tre democrația liberală „bună” și totalitarismul satanic, iar peisajul ideologic unul mult 
mai variat. Dorim, pe cât se poate, să ne desprindem de poncifele prezentului, pentru 
a încerca să înțelegem perioada, iar în acest caz specifi c gândirea lui Crainic, fără a 
o judeca și condamna cu instrumentele unei epoci total diferite. Din nou Crainic ne 
spune: „Am putea să defi nim spiritul nou al vremii, prin oroarea față de dimensiunile 
mijlocii și prin pasiunea exclusivă a liniilor infi nite: fi e linia orizontală de platitudine 
uniformă a comunismului ateist, fi e verticala infi nită a liniilor cimentate de spiritua-
lismul creștin”.8 Din acest fragment rezultă în mod clar ceea ce, pentru Crainic, apare 
a fi  excepționalismul perioadei, pe care o trăiește. Nu sunt vremuri cuminți, nu sunt 
vremuri normale, cel puțin pentru o Europă răvășită de război și de criza economi-
că, adăugire extrem de importantă, pentru că din tabloul conturat de Crainic lipsește 
America și spațiul anglo-saxon în sens larg pentru care cele descrise nu sunt valabile. 

Teologul Crainic, în linia descrisă de fi losoful religios rus Nikolai Berdiaev (1874-
1948) în Un nou Ev-Mediu,9 simte o adiere eshatologică a vremurilor, ceva care sea-
mănă cu o sforțare pregătitoare a luptei fi nale dintre armiile lui Hristos și cele ale lui 
Antichrist, percepție întărită și de manifestările mistice à rebours ale unui bolșevism 
rus, care părea extrem de amenințător în încercarea sa de a converti Europa, cel puțin 
la dogma marxistă, sensibil modifi cată de cadrul eurasiatic în care a fost implantată. 
Era fi resc, într-o asemenea perspectivă, ca și forțele de semn contrar, forțele Crucii, 
să se coaguleze împotriva a ceea ce părea a fi  amenințarea supremă din Răsărit. 

7 Nichifor Crainic, „Tineretul și creștinismul”, în Puncte cardinale în haos, Iași: Editura Moldova, 
1996, p. 38. 

8 Ibidem.
9 Nikolai Berdiaev, Un nou Ev-Mediu, traducere de Maria Vartic, Craiova: Editura Omniscop, 

1995, passim. 
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Întrebarea care trebuie pusă în acest context era dacă aceste forțe creștine existau într-o 
Europă laicizată și dominată de un spirit necreștin, atunci când acesta nu era deschis 
anticreștin. Cu acest aspect la care vom reveni intrăm într-una dintre contradicțiile 
tragice ale gândirii lui Crainic. O contradicție tragică nu doar în însuși miezul gân-
dirii sale, dar și a întregului spațiu intelectual românesc interbelic. Crainic continuă 
cu descrierea fundalului psihologic al acestei epoci, care ne este azi foarte greu ac-
cesibilă. Atmosferă psihologică observabilă mult mai clar la aceeași tânără generație: 
„Psihologia ei e clădită pe morții care îi zac în inimă. Aceasta o deosebește de generația 
dinainte de război, care purta în sufl et, în loc de morți, Cosânzene și Feți-Frumoși. Mai 
departe, spectacolul ce i l-a oferit viața publică de după război, cu desfrâul nebun al 
tuturor profi torilor victoriei naționale, i-a ascuțit sensibilitatea morală până la neferici-
re (…) În toate țările care au trecut prin război s-a observat această ostilitate a tinerilor 
față de supraviețuitorii profi tori (…) E parcă în această ostilitate ceva din răzbunarea 
postumă a morților, exprimată prin tinerii urmași, care nu-și dau seama de izvorul 
misterios al acestui sentiment (…) Contactul prea timpuriu cu moartea i-a dat acestei 
generații un simț realist al vieții pe de o parte, iar pe de alta înclinarea către un sens 
metafi zic al existenței.”10

Acesta este, cu siguranță, unul dintre cele mai frumoase și mai pătrunzătoare pa-
saje din opera lui N. Crainic și este valabil, atât pentru tineretul european interbelic, 
în general, cât și pentru cel românesc, în particular. Fundamentul psihologic al acestei 
perioade frământate și al încărcăturii apocaliptice și eshatologice care a marcat-o este 
reprezentat de „morții din sufl et”. Suntem foarte departe de acea imagine nostalgică 
superfi cială, de tip „turism în timp” a interbelicului care s-a împământenit astăzi la 
majoritatea marelui public intelectual românesc. Personalitatea autorului rândurilor 
citate mai sus este una reprezentativă pentru evoluția spiritului critic, la adresa mo-
dernizării și, în general, a gândirii conservatoare din spațiul românesc din cei 100 de 
ani ai perioadei 1848-1948. Fiu de țărani foarte săraci din județul Vlașca, bursier al 
Seminarului Central din București grație ajutorului învățătorului său, care-i remar-
case calitățile, Crainic reprezintă în chip vădit Satul românesc, despre care am văzut 
că era depozitarul unicei tradiții autentice din spațiul românesc și unica sursă de le-
gitimare a discursului conservator românesc, începând de la Mihai Eminescu (1850-
1889). Strălucita carieră academică și publicistică a lui Crainic poate simboliza satul 
românesc, ajuns la conștiința de sine. Spre deosebire de junimiști, cu Titu Maiorescu 
(1840-1917) în frunte,11 de însuși Mihai Eminescu,12 de Nicolae Iorga (1871-1940) și să-
mănătoriști,13 Crainic este primul reprezentant al spiritului critic la adresa moderniză-
rii și occidentalizării și al gândirii conservatoare românești cu origini autentic rurale. 

10 N. Crainic, op.cit., p. 41.
11 Cf. Zigu Ornea, Junimea și junimismul, București: Editura Minerva, 1998.
12 Garabet Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească, București: Editura Minerva, 1984, pp. 

130-161. 
13 Cf. Z. Ornea, Sămănătorismul, București: Editura Minerva, 1970, passim.
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Eminescu, spre exemplu, a vorbit de Sat și de țărănime cu mare simpatie și înțelegere, 
dar din exterior. Crainic o face din interior. El reprezintă Satul, după momentul intră-
rii în contact cu lumea cultă, urbană, un fi u de țăran care rămâne fi del lumii din care 
a venit, dar care stăpânește pe deplin instrumentarul cultural modern. De aceea, con-
cluziile la care ajunge Crainic sunt deosebit de prețioase în cadrul demersului nostru.

Perioada interbelică atât de agitată și de „neașezată”, dominată de neliniștea tineri-
lor, care păstrau moștenirea Marelui Război și a „morților din sufl et”, despre care vor-
bea Crainic, a avut darul de a radicaliza discuția despre modernizare, occidentalizare 
și „specifi cul national” în spațiul românesc. Devenise clar deja punctul aporetic, în 
care ajunsese discursul conservator românesc. Modelele gândirii conservatoare clasice 
occidentale erau inoperante în spațiul românesc, lipsit de o tradiție urbană politică 
sau culturală în numele căreia să se poată face critica modernizării și în cazul nostru a 
occidentalizării datorită discontinuității istorice profunde și vicisitudinilor geopolitice. 
Singura tradiție reală în spațiul românesc, una la un nivel bazal, anistoric, e adevărat, 
era cea rurală, țărănească. Nu întâlnim nimic de felul unei tradiții urbane, culte în spa-
țiul românesc care să structureze un discurs conservator, capabil să răspundă provocă-
rilor aduse de modernizare și occidentalizare. Ca un reprezentant autentic al României 
reale, rurale, imun la tendințele de idealizare generate tocmai de necunoaștere, Crainic 
era pe deplin conștient de această difi cultate a discursului conservator românesc. De 
aceea, într-un demers singular în peisajul intelectual românesc al perioadei, el pro-
pune într-un eseu destul de puțin cunoscut numit „Parsifal”, scris în ianuarie 1924, 
o cale de ieșire din această aporie. Crainic pornește în cadrul acestui eseu de la cele-
bra distincție făcută de fi losoful german al culturii Oswald Spengler (1880-1936) între 
„civilizație” și „cultură” și despre raportul de succesiune dintre cele două așa cum îl 
vede gânditorul german.14 „Civilizația” este faza fi nală a oricărei „culturi”, înțeleasă 
organicist ca un organism viu, legat de un anumit sol într-un mod asemănător cu o 
plantă, fază degradată, pietrifi cată și dominată de materialism, tehnică și stingerea ori-
căror impulsuri creatoare autentice: „… există culturi care se nasc, se dezvoltă și mor, 
fatal, ca orice organism viu. Analog cu vechile culturi dispărute, organismul cultural 
al Occidentului european a intrat în faza civilizatorică a bătrâneții”.15 

Culmea declinului o constituie, paradoxal, secolul obsedat de progres, secolul al 
XIX-lea: „secolul al XIX-lea științifi c și materialist, culminând în mașinismul și fi nan-
ța contemporană, înseamnă epoca civilizației europene, epoca morții: «Untergang des 
Abendlandes». Bătrâna Europă – Europa muribundă“.16 Imaginea „orașului mondial” 
capătă la Crainic tonalități biblice de Turn Babel și de Sodomă sau de adevărată împă-
răție a lui Antichrist: „orașele mondiale, Berlin și New York, centrele de civilizații ale 
acestei culturi, centrele morții (…) Roma Cezarilor, de putredă strălucire în amurgul 

14 O. Spengler, The Decline of the West. Form and Actuality, translated by Charles Francis 
Atkinson, vol. I, New York: Alfred A. Knopf, 1926, pp. 31-36. 

15 Ibidem, p. 31; N. Crainic, „Parsifal”, în Puncte cardinale în haos, Iași: Editura Timpul, 1996, p. 70.
16 N. Crainic, op.cit., p. 71. 
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lumii vechi”.17 În acest mediu și omul se schimbă: „Omul civilizației extreme redevine 
nomad ca-n starea de barbarie primitivă din care a plecat: ubi bene, ibi patria. Cu atrac-
ția irezistibilă și ucigașă, cu îngrămădirea uriașă de caturi peste caturi, orașul mondial 
e un nou Turn al lui Babel sortit blestemului pustiitor al fatalității istorice”.18 Viziunea 
lui Spengler, amplifi cată de contextul dramatic al unei Germanii învinse, umilite și 
spoliate după Pacea de la Versailles nu avea cum să nu suscite aprobarea lui Crainic. 
Implicațiile acesteia pentru spațiul românesc erau clare. Occidentul pe care ne stră-
duiam cu atâtea eforturi de la 1848 sa îl imităm și să îl „aclimatizăm” era muribund, 
complet epuizat și steril cultural și asta conform unui reprezentant de marcă al înseși 
intelectualității occidentale. Calea occidentalizării apărea, într-o asemenea perspecti-
vă, ca o fundătură. Ceea ce ne orbea era, de fapt, strălucirea materială a civilizației 
tehnice și economice a Occidentului, și nicidecum cultura sa care-și epuiza formele. 
Încercarea de a impune unei culturi arhaice, rurale formele „coapte” și dezvoltate pe 
parcursul unei evoluții organice milenare ale unei civilizații occidentale mature avuse-
se loc și în spațiul rus, ne amintește Spengler, dând naștere unei opoziții de mare vio-
lență a fondului autohton rusesc.19 Schimbând, ceea ce este de schimbat, același lucru 
s-a petrecut și în spațiul românesc minus proporțiile gigantice ale confl ictului rusesc. 
Crainic amintește mai degrabă metaforic de precedentul „Daciei Felix” în acest spațiu, 
subliniind paralelismul dintre fascinația Romei imperiale și cea a Occidentului care 
l-a putut orbi pe Dinicu Golescu20 și toți cei care i-au urmat: „Pe podul de piatră al lui 
Apolodor din Damasc intrau formele defi nitive, șlefuite ca marmura ale unei civilizații 
ce murea de perfecțiune. Și în cuprinsul armonios, apolinic al acestor forme trebuia să 
încapă sufl etul tracic, dionisiac al pădurețului Zamolxe”.21

În ciuda naționalismului său fervent, Crainic nu cade nici un moment în tentația 
fabricării unui trecut idealizat al românilor, tentație de care nici chiar Eminescu, în 
autentic spirit romantic, nu a fost ferit pe alocuri, mai ales în reveriile sale legate de un 
Ev Mediu românesc glorios.22 Crainic vorbește de „confl ictul care s-a iscat și continuă, 
între sufl etul nostru autohton și nedefi nit și între formele înnoirilor occidentale.”23 
Departe de a se putea revendica de la o tradiție venerabilă, sufl etul autohton rămâne 
încă „nedefi nit”, pentru Crainic. Deocamdată formele sale de manifestare sunt de opo-
ziție surdă față de noile instituții și reguli introduse odată cu procesul de occidentali-
zare și modernizare început în secolul al XIX-lea. Eșecul noului sistem de învățământ 
la sate este un simptom revelator în acest sens: „Este în această neînțelegere a țăranu-

17 Ibidem. 
18 Ibidem.
19 O. Spengler, The Decline of the West. Perspectives of the World History, vol. II, ed.cit., pp. 192-

195.
20 N. Crainic, op.cit., p. 73.
21 Ibidem.
22 M. Eminescu, Scrieri politice. 1879-1880, București: Editura Ileana, 1997, pp. 47-48. 
23 N. Crainic, op.cit., p. 73.
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lui pentru carte revolta nearticulată a geniului autohton împotriva formei de cultură, 
care n-a izbutit să-i fi e familiară. Școala se dovedește a fi , după 60 de ani de experien-
ță, zadarnică și absurdă“.24 Această inadecvare, această nepotrivire, dincolo de fațada 
triumfalistă prezentată în evenimente precum expoziția jubiliară din 1906, se simte în 
fi ecare aspect al vieții de zi cu zi și este foarte ușor de sesizat mai ales de observatorii 
occidentali care „prind” imediat diferența uriașă dintre pretențiile veleitare și realitate: 
„Nici o capitală nu furnizează atâtea elemente de batjocură notelor de drum din presa 
europeană. Din el ar trebui să înțelegem cât de neizbutită e pretenția noastră de occi-
dentalizare pentru cetățeanul orașului mondial”.25

N. Crainic spulberă ultimele iluzii legate de aristocrația românească, o categorie 
socială care în orice versiune conservatoare clasică, inclusiv în cea eminesciană până 
la un punct26, reprezintă unul dintre pilonii edifi ciului social, dar care pentru el este 
defi nitiv pierdută ca forță vie și creatoare. Ea îi apare lui Crainic ca prizonieră fără leac 
a unui absenteism parazitar și victimă paralizată în fața fascinației ucigașe a „orașului 
mondial”: „Aristocrații noștri moderni au ajuns astfel «nomazii» civilizației: ubi bene, 
ibi patria. Latifundiari absenteiști, ei au fost absenți și din cultură.”27 Din nou, pentru 
Crainic apare clar că o formă autentică de conservatorism românesc nu poate fi  decât 
una atipică, imposibil de încadrat în tiparele conservatorismului ideologic de sorginte 
de asemeni occidentală (așa cum era cazul junimismului, el însuși un spirit critic im-
portat, caracterizat prin aceeași inaderență la realitățile autohtone ca și „formele fără 
fond” ale modernizării liberale). Nici măcar Eminescu nu a putut găsi soluția ieșirii 
din această aporie. Deși critica lui devastatoare la adresa „păturilor superpuse” și a 
modernizării și occidentalizării traumatice este greu de contestat, el s-a refugiat în spi-
rit romantic în reveria unui trecut medieval românesc idealizat care cuprindea și Satul, 
de asemenea idealizat, ca depozitar al tradițiilor românești autentice (Eminescu era 
totuși fi u de boiernaș și nu de țăran precum Crainic, necunoscând din interior lumea 
satului real).28 

Sămănătorismul, dominat de directivele fi gurii copleșitoare, uneori tiranice a lui 
Nicolae Iorga, a căzut într-o capcană asemănătoare, idealizând, edulcorând și falsi-
fi când imaginea satului românesc.29 În nici un caz, imaginea satului sămănătorist nu 
putea sluji drept bază pentru o ripostă conservatoare la tăvălugul modernizării, chiar 
dacă într-adevăr tradiția rurală era singura tradiție românească demnă de acest nume.30 
... Crainic recunoaște din nou că această tradiție rurală, bazală, anistorică, stand sub 
semnul Cosmosului și nu al Istoriei, al copilăriei umanității nu poate fi  decât începutul 
unei viitoare culturi în deplinătatea cuvântului: „Viața țărănească n-are istorie. Ea se 

24 Ibidem, p. 74. 
25 Ibidem.
26 M. Eminescu, op.cit., p. 106.
27 N. Crainic, op.cit., pp. 73-74. 
28 Ioan Stanomir, Reacțiune și conservatorism, București: Editura Nemira, pp. 85-86. 
29 Z. Ornea, Sămănătorismul, ed.cit., p. 237.
30 Ibidem, p. 239. 
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cufundă în natură. Dar, ca sâmburii ce zac în sânul naturii, ca minereurile ascunse în 
straturile pământului, zăcăminte de posibilități mocnesc în această viață primitivă”.31

Crainic vede aici un mănunchi de potențialități gata să ia fi ință: „Sunt elementele 
copilăriei veșnice a omenirii, care, în momentul cultural, pot să fi e făcătoare de mi-
nuni ca „apa ne-ncepută”, atât de prețioasă vrăjitoarelor.”32 Și totuși, se pune fi resc din 
nou întrebarea: despre ce conservatorism românesc mai putem vorbi într-o asemenea 
situație? Lipsiți de o tradiție cultă, istorică în adevăratul sens al cuvântului, relegați 
aparent pentru vecie „veșnicei copilării a umanității” în forma tradiției țărănești, ce 
ne-ar împiedica să ne pierdem încetul cu încetul într-o civilizație occidentală ale cărei 
forme, șlefuite pe parcursul unui mileniu, ne îmbie cu strălucirea, eleganța și plinăta-
tea lor? Răspunsul, așa cum transpare din eseul lui Crainic, este simplu. Faptul că sun-
tem altceva, că nu suntem occidentali în fondul nostru adânc, în ciuda întregii discuții 
prelungite de secole despre latinitatea noastră: „Dar în adâncul acestei evlavii crește 
monstruoasa fl oră submarină a miturilor printre care Dumnezeu și sfi nții își încruci-
șează, în bună prietenie, căile cu fantomele păgâne ale basmelor”.33 De asemenea, capi-
tal în viziunea lui Crainic este faptul, la fel de simplu, că, spre deosebire de Occidentul 
a cărui cultură murea preschimbându-se în civilizație după cum pretindea Spengler, 
cultura română îi părea a fi  „grea de viitor”. Pentru Crainic alegerea dintre occidentali-
zare și „fondul autohton”, oricât de nedefi nit și oricât de anistoric-copilăresc ar fi  aces-
ta, este alegerea simplă dintre moarte și viață. Nu putem strangula un trup viguros, al 
unei culturi neîncepute în chingile unei culturi ce a dat totul, dar care acum amurgește 
in forma pietrifi cată și goală pe dinăuntru a „civilizației”. În următorul pasaj, capital 
pentru tema noastră, găsim, într-o formă oarecum nefi nisată, intuiția răspunsului la 
marele impas al conservatorismului românesc. Crainic începe prin a reliefa momentul 
de naștere al culturii române: „A fost un moment, în vremea marelui război, când cele 
două mentalități s-au găsit dușmănește față în față și s-au izbit de moarte: Mărășeștii. 
Soldații noștri, cu echipament improvizat, l-au azvârlit, au prins arma ca pe-o bâtă 
ciobănească și s-au năpustit, goi și țărani, asupra mașinismului ucigaș al civilizației.”34

Crainic descrie, astfel, alegerea care este la îndemână pentru români, în viziunea sa: 
„Problema culturii noastre începătoare stă azi între civilizația occidentală a cărei limi-
tă se proclamă atinsă și între Răsăritul, în haosul creștin al căruia se prevede viitorul. 
Avem cu noi nația virgină și enigmatică în posibilitățile ei creatoare și ortodoxia ale 
cărei puteri dumnezeiești s-au păstrat neepuizate în odăjdiile ritualismului.”35 Lucrurile 
par să se lumineze. Miza unui autentic conservatorism românesc, nu este trecutul, ci 
viitorul. Nu tradiția sau lipsa ei sunt aici principala problemă, ci apărarea potențelor 
creatoare ale culturii române incipiente de moartea în fașă, prin adoptarea nediscrimi-

31 N. Crainic, op.cit., p. 77. 
32 Ibidem.
33 Ibidem, p. 78. 
34 Ibidem.
35 Ibidem. 
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nată a elementelor unei civilizații care, nu doar că ne este străină, dar care prin forța ei 
de seducție pe care o emană tocmai acum, în momentul ei crepuscular, este, pare să ne 
spună Crainic, un pericol mortal pentru noi. Crainic ne propune deci un conservatorism 
atipic care își propune să apere în fața șuvoiului aparent de neoprit al modernizării și 
al occidentalizării nu o tradiție venerabilă cu a cărei existență nu ne putem lăuda, ci po-
tențialitatea unei culturi viitoare autentic românești. Bineînțeles, pentru o minte obișnu-
ită cu paradigma conservatorismului occidental în versiuni clasice precum la Edmund 
Burke (1729-1797),36 cele de mai sus pot suna vag, însă coerența ideii este incontestabilă. 
Apărarea unei potențe creatoare, a unui sâmbure spiritual gemând de greutatea pro-
priului fruct încă nenăscut poate fi  mult mai importantă decât apărarea unei tradiții 
pline, desăvârșite, la care prezentul nu mai poate adăuga mare lucru. Este un conser-
vatorism care-și asumă un rol activ, care nu se mărginește la prezervarea și transmite-
rea nealterată mai departe a ceea ce au creat alte generații. Astfel, printr-o remarcabilă 
suplețe intelectuală, Crainic reușește să transforme handicapul aparent al lipsei unei 
tradiții culte, istorice care ar face în principiu imposibilă existența unui conservatorism 
clasic în marele avantaj al unui conservatorism paradoxal, însărcinat cu misiunea de a 
fi  gardianul unui viitor care se prezumă a fi  plin de vitalitate creatoare. Românii sunt 
identifi cați cu naivul copil al naturii, Parsifal: „Și iată-l! Parsifal. Apare izbucnit din stră-
fundul codrului: bloc de forță inconștientă, rupt din sălbăticia naturii. Nu știe de unde 
vine, nu știe unde se duce (...) Va ști el să biruie, să mântuie, să creeze?.”37

Întrebarea legitimă pe care trebuie să ne-o punem este care ar putea fi  totuși conți-
nutul acestei viitoare culturi române. Alături de tradiția rurală imemorială, anistorică 
românească Crainic așază în mod hotărât ortodoxia ca element defi nitoriu al viitoarei 
culturi românești. S-a împământenit oarecum concepția falsă a unui soi de obscuran-
tism ortodoxist impenitent gravitând în jurul lui Crainic și al mișcării gândiriste.38 Mai 
ales în perioada comunistă,39 dar și ulterior această percepție a fost aproape unanimă. 
Firește, Crainic este un teolog ortodox de primă mână și își asumă pe deplin poziția de 
credincios creștin-ortodox, însă, la fel ca în scrierile sale despre ambiguitățile și con-
tradicțiile tradiției rurale românești el nu se refugiază într-o viziune bovarică a unei 
ortodoxii purifi cate de toate aluviunile unei istorii sud-est-europene marcate de stăpâ-
nirea otomană și de toate consecințele ei debilitante. Crainic nu edulcorează peisajul 
ortodoxiei „din veac”, a ortodoxiei istorice și nu-i trece cu vederea scăderile. El nu este 
în nici un caz un apologet, un simplu propagandist al crezului său. El pornește de la 
o viziune înrădăcinată în adevăr asupra ortodoxiei istorice cu toate insufi ciențele ei, 
însă consideră că singura constantă a istoriei românești a fost apărarea cu orice preț a 
ortodoxiei în întreg spațiul sud-est-european și chiar a celei din Asia Mică, Levant sau 

36 Cf. Edmund Burke, Refl ecții asupra Revoluției franceze, traducerea de Mihaela Czobor-Lupp, 
București: Editura Nemira, 2000. 

37 N. Crainic, op.cit., pp. 78-79. 
38 D. Micu, Gândirea și gândirismul, București: Editura Minerva, 1975, pp. 60-61.
39 Ibidem, pp. 68-69.
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Caucaz. Toate fabuloasele danii ale domnilor români făcute Bisericilor Ortodoxe ame-
nințate dovedesc acest lucru, demonstrând, în viziunea lui Crainic tocmai asumarea 
de către ei a unui rol de succesori ai Bizanțului.40 „Bizanțul după Bizanț”,41 de care vor-
bea N. Iorga nu a fost doar o simplă fi gură retorică. Însă ortodoxia renăscută în spațiul 
românesc avea să fi e una descătușată de servituțile trecutului, una care sa rafi neze în 
timp un viguros fond țărănesc. 

Revenind la felul în care ar fi  trebuit să arate noua cultură română în viziunea lui 
Crainic, în mod paradoxal cea mai reușită viziune a acestui viitor prezumtiv îi apar-
ține unui gânditor occidental, astăzi aproape pe deplin uitat, gânditor citat aproba-
tor de Crainic în lucrările sale, fi losoful german cu origini în vechea nobilime baltică 
Hermann Keyserling (1880-1946). Acest occidental autentic începe analiza specifi cului 
spiritual românesc, spulberând iluziile latinității noastre funciare și, implicit, unul din-
tre argumentele partizanilor occidentalizării. Keyserling crede că ceea ce românilor 
înșiși le pare a fi  latinitate sau înrudire cu acel „l`esprit” francez la nivelul elitei nu 
este altceva decât spirit bizantin: „Mai întâi, românii. Faptul că acest popor și această 
țară ar aparține orbitei culturale latine este pură fantasmagorie. Singură, limba roma-
nică nu poate face desigur acest lucru. Spiritul este cel important și el nu e în nici o 
privință latin. Printre oamenii cultivați, el este greco-bizantin”.42 Pe de altă parte, ca 
un cunoscător chiar de la sursă al spațiului rus, masa poporului român, țărănimea, îi 
pare înrudită cu rușii meridionali, ca o confi rmare a existenței acelui fond anistoric, 
arhaic comun al Europei de Sud-Est: „Or, ca masă, poporul român dă impresia că ar fi  
complet de același spirit cu rușii meridionali (…) Sunt aceiași oameni molatici, buni, 
nepractici, cu aceleași trăsături sufl etești (…) ai voie să presupui, desigur, că poporul 
român va lua cu timpul, tot mai mult, un caracter sud-rusesc”.43 

Această asemănare cu rușii meridionali îl face pe Keyserling să creadă că viitoarea 
misiune a culturii române este să ducă la bun sfârșit tocmai ceea ce Rusia nu a realizat, 
anume renașterea spiritului bizantin pe baze cu totul noi, oferite tocmai de acest fond 
rural, arhaic, anistoric: „Însă, fără îndoială, Biserica românească e vie. Numai acolo, 
Biserica Greco-Ortodoxă nu a încremenit. Și astfel, dacă religiozitatea necesară e pre-
zentă, numai în România elementul bizantin ar putea să trăiască o nouă renaștere în 
sfera religiosului”.44 De regulă, în Occident spiritul bizantin a fost asociat în mod su-
perfi cial tocmai cu o anumită rigiditate, uscăciune, hieratism, într-un cuvânt cu lipsa 
de viață. Nici în spațiul românesc nu au lipsit diatribele la adresa unui spirit bizantin 
greșit înțeles, mai ales, la Emil Cioran (1911-1995).45 Este foarte posibil ca această im-

40 N. Crainic, „Politică și ortodoxie”, în Puncte cardinale în haos, ed.cit., p. 61. 
41 Nicolae Iorga, Bizanț după Bizanț, București: Editura Gramar, 2002, passim. 
42 Hermann Keyserling, Analiza spectrală a Europei, traducere de Victor Durnea, Iași: Editura 

Institutul European,1993, pp. 277-278. 
43 Ibidem.
44 Ibidem, p. 280. 
45 Emil Cioran, Schimbarea la față a României, București: Editura Humanitas, 1990, pp. 74-75.
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presie persistentă, dar falsă să fi e lăsată tocmai de încercarea de transplantare a spiri-
tului bizantin în spațiul sud-est-european sau rusesc, spații în care formele bizantine 
nu aveau cum să nu lase o anumită impresie de artifi cialitate, amintirea Bizanțului 
originar fi ind aproape complet estompată. Ne vine greu să înțelegem astăzi că religi-
ozitatea bizantină era una vie, profundă, mărturie stând creațiile Părinților Bisericii 
Răsăritene sau isihasmul, fenomene care-și găsesc cu greu pandantul în creștinismul 
occidental. Or renașterea spiritului bizantin în România de care vorbesc Crainic și 
Keyserling nu avea să fi e în nici un caz o imitație goală de fond, ci ar fi  trebuit să se 
sprijine tocmai pe forțele proaspete ale fondului nostru anistoric țărănesc, unul în mod 
hotărât răsăritean.46 Decadența vechii clase conducătoare, deja înstrăinată, nu avea de 
ce să împiedice această evoluție: „Dimpotrivă, în România, elementul bizantin va re-
naște în cea mai înaltă expresie a sa (...) Acest element bizantin este cel pe care românii, 
înțelegându-l greșit, îl iau drept latinitate”.47 Este un paradox interesant că aristocratul 
baltic, autentic reprezentant al culturii occidentale, ajunge, în ceea ce privește speci-
fi cul național românesc și viitoarea cultură română, la aceleași concluzii precum teo-
logul român, fi ul de țăran Nichifor Crainic. Viziunea Occidentului și cea a Orientului 
coincid aici: indiscutabil, România este spiritual parte a Estului.

Unul dintre cele mai controversate aspecte ale personalității lui Crainic este cel le-
gat de relația sa cu fascismul. Unde se termină conservatorismul sau tradiționalismul 
ortodoxist și unde începe fascismul? Relația lui Crainic cu Garda de Fier a fost una 
episodică, fără consecințe majore, așa că nu va face obiectul analizei noastre.48 Dar, tre-
buie recunoscut de la bun început că asocierea lui Crainic cu fascismul european este o 
realitate, cel puțin în anii celui de Al Doilea Război Mondial. Este unul dintre aspectele 
misterioase ale evoluției sale. Cum putem dacă nu justifi ca, atunci măcar explica asoci-
erea sa la cauza Puterilor Axei, inclusiv a Germaniei naziste în anii războiului? Crainic 
semnează în septembrie 1941 în paginile revistei „Gândirea” un articol encomiastic la 
adresa lui Hitler și a Germaniei naziste, articol intitulat „Aliații lui Adolf Hitler”. Din 
acest articol nu lipsesc afi rmații greu de digerat precum: „Führerul german s-a înscris 
în istorie printre ctitorii României. El ne-a redat putința de a lupta (...) Ea e rodul înca-
drării României în Axă, e rezultatul orientării politice pentru al cărei triumf am mistuit 
cei mai grei ani din viața noastră de scriitori în slujba patriei”.49 

De asemenea, în anii războiului, Crainic folosește din plin retorica cruciadei 
creștine împotriva bolșevismului și cea a „războiului sfânt”: „… Creștinismul aces-
tor «îngeri răzbunători», al acestor «ostași ai lui Hristos», nu rămâne numai în ei, 
ci se revarsă asupra populației dezrobite de sub teroarea ateismului. Încreștinarea 
Rusiei e un comandament religios, ce decurge din conștiința apostolică a armatei

46 N. Crainic, „Parsifal”, în Puncte cardinale în haos, ed.cit., p. 78.
47 Ibidem, pp. 280-281. 
48 A. Heinen, Legiunea „Arhanghelul Mihail”. Mișcare socială și organizație politică, ed.cit., pp. 169-

170. 
49 N. Crainic, „Aliații lui Adolf Hitler”, Gândirea, anul XX, nr. 7, septembrie 1941, p. 337. 
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noastre”.50 Desigur, modul în care românii au purtat războiul în Est nu a atins ferocita-
tea războiului german de exterminare și de subjugare rasială, dar a vorbi de un război 
dus în numele creștinismului în contextul Holocaustului și al „Generalplan Ost” este 
cel puțin de o tristă ironie involuntară. Cum se explică această asociere a teologului or-
todox, Crainic, cu o cauză marcată de cea mai sălbatică formă de darwinism social și a 
cărei ostilitate față de creștinism era de abia mascată? Desigur, amploarea ororilor na-
ziste nu era cunoscută la acel moment. În septembrie 1941, data publicării articolului 
citat mai sus, Holocaustul încă nu începuse, iar întreg tăișul exterminator sub semnul 
căruia a stat campania germană în U.R.S.S. nu era pe deplin vizibil. De asemenea, trau-
ma cumplită a anului 1940 care debutase cu raptul stalinist al Basarabiei și Bucovinei 
de Nord și umilința de a nu putea riposta acestei agresiuni(la care marele nostru aliat 
din septembrie 1941, Hitler, fusese complice, așa cum în august 1940 fusese autorul di-
rect al Diktatului de la Viena, prin care Nordul Transilvaniei fusese atribuit Ungariei, 
însă din rațiuni evidente Crainic trece sub tăcere aceste aspecte incomode) crease o 
puternică sete de revanșă în România la adresa vecinului bolșevic, revanșă care prin 
propriile noastre puteri era imposibilă. Numai alianța cu Hitler o făcea posibilă și 
această dorință de răzbunare, larg împărtășită la nivelul unei largi majorități a societă-
ții românești, explică în parte tonul articolului lui Crainic, care astăzi ne apare pe bună 
dreptate condamnabil. 

O întrebare, care merită și trebuie pusă este aceea dacă Nichifor Crainic, era con-
știent de adevărata natură a național-socialismului german și a caracterului său anti-
creștin? 

Ostilitatea față de bolșevismul rus și față de democrația burgheză occidentală ca 
și implacabila logică de „care pe care” sau „tertium non datur”, pe care o adusese 
războiul pot explica din nou într-o anumită măsură solidarizarea cel puțin aparentă a 
lui Crainic cu cauza Puterilor Axei. Suntem convinși de faptul că o minte atât de ageră 
precum cea a lui Crainic nu putea crede cu toată seriozitatea că alături de Adolf Hitler 
putea fi  dus un război de apărare a valorilor creștine ale Europei în fața bolșevismului 
ateu. Ca un bun cunoscător al spațiului german și un observator, la prima mână, al 
evoluției național-socialismului german, Crainic nu avea cum să nu observe tendințele 
aproape fățiș anticreștine ale acestuia. „În toamna anului 1933, Nichifor Crainic ve-
nea la Berlin pentru a-și face o imagine mai clară asupra Germaniei național-socialiste. 
Ceea ce a constatat nu a corespuns în mod evident așteptărilor sale, căci în urma unei 
călătorii de mai târziu la Roma, el s-a orientat cu totul către Italia”.51 Oricum caracterul 
necreștin al acestuia și natura biologist-vulgară a rasismului său îi erau cu siguranță 
clare. Și, atunci, ce stătea la baza solidarizării cu Axa și cu Germania Nazistă? Avem 
motive întemeiate să credem că motivația lui Crainic era una mult mai complicată și 
bazată pe o analiză mult mai subtilă a lucrurilor, decât ne poate apărea la o privire 

50 Idem, „Sufl etul românesc”, în Puncte cardinale în haos, Iași: Editura Timpul, 1996, p. 146. 
51 A. Heinen, op.cit., p. 231. 
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superfi cială. Ne amintim din analiza eseului său „Parsifal” că Nichifor Crainic împăr-
tășea în linii mari concepția lui Spengler asupra destinului culturii occidentale, pe care 
o considera spiritual epuizată și complet acaparată de materialismul și tehnicismul 
perioadei „civilizației”.52 Firește, această perspectivă pesimistă asupra viitorului civi-
lizației occidentale se aplica și Germaniei care, din perspectiva lui Spengler, era sortită 
să joace rolul echivalent Imperiului Roman în civilizația occidentală.53 

Bineînțeles, în viziunea lui Spengler Germaniei, precum Romei în civilizația clasică, 
îi revenea rolul de a fi  un meterez care să întârzie cu 2-300 de ani prăbușirea civiliza-
ției occidentale în fața haosului adus de forțele de dezintegrare din interiorul acestei 
civilizații înseși, dar și de presiunea continuă a „barbarilor” din exterior. Rolul acesta 
de imperiu universal apărut în perioada fi nală a „civilizației”, cea pe care Spengler o 
plasează sub semnul „cezarismului”, este unul ambivalent, profund ambiguu. Pe de o 
parte, este un rol încărcat de un anumit soi de demnitate deznădăjduită, cel de a pre-
lungi în fond agonia unei civilizații și de a purta o luptă sortită până la urmă unui eșec 
inevitabil, dar pe de altă parte este un rol lipsit de orice conținut spiritual tocmai pentru 
că întreaga civilizație pe care o apără este complet epuizată spiritualicește.54 De regulă, 
perioada „cezarismului” stă sub semnul unor personalități excepționale, singurele care 
pot strânge în jurul lor masele dezrădăcinate de prima perioadă a civilizației, cea care 
stă sub semnul dominației forțelor corozive ale banului, ale unei democrații care pune 
mai presus de orice factorul economic. In cuvintele lui Spengler însuși: „Importanța 
reală se concentrează în puterea complet personală a Cezarului sau a oricui altcuiva 
capabil să exercite puterea în numele său. Este o reîntoarcere a unei lumi care și-a epu-
izat demult formele de existență în anistoricul cosmic”.55 Firește, Hitler avea mult mai 
mult ceva dintr-un Nero al civilizației occidentale decât dintr-un Cezar, dar atunci acest 
lucru nu era încă atât de clar, cu siguranță nu pentru Crainic în anul 1941.

Însă cum vedea Crainic rolul României ortodoxe, în toată această luptă pentru im-
periul universal al civilizației occidentale, o civilizație căreia România nu-i aparținea, 
în opinia lui? O Românie nouă (sau în cuvintele lui Keyserling „Românii se constituie 
abia acum ca națiunea ce vor fi  într-o zi”.56) care trebuia să-și apere cu orice preț, în 
lipsa unei tradiții istorice autentice potențele creatoare, într-un cuvânt viitorul în fața 
unor forțe care reprezentau pentru ea un pericol mortal. Cine erau dușmanii acestui 
viitor românesc în opinia lui Crainic? În primul rând, fi rește, Rusia care a abjurat or-
todoxia, pentru a îmbrățișa apostazia satanică a bolșevismului (așa cum vedea lucru-
rile Crainic), inamicul existențial cu care nici un compromis nu era posibil. Simpla 
existență a unei Rusii bolșevice, cu pretenții universaliste, la granița României era o 

52 O. Spengler, The Decline of the West. Form and Actuality, ed.cit., pp. 31-32.
53 Idem, Prussianism and Socialism, p. 37, [online] htt p://home.alphalink.com.au/~radnat/spen

gler/, accesat în 12 mai 2018.
54 Idem, The Decline of the West. Perspectives of the World History, pp. 464-465.
55 O. Spengler, op.cit., p. 431. 
56 H. Keyserling, op.cit., p. 295. 
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rațiune sufi cientă în viziunea lui Crainic pentru o alianță cu Germania, cu orice fel de 
Germanie, național-socialistă sau nu. Problema Rusiei pre-bolșevice este una încărcată 
de ambiguități pentru Crainic întrucât, pe de o parte, el nu poate nega imensul tezaur 
spiritual al fi losofi ei religioase rusești care l-a infl uențat într-o măsură covârșitoare, iar 
pe de alta rămâne un critic acerb al panslavismului și al expansionismului rusesc către 
Strâmtori a cărei „rută” trecea obligatoriu prin România. Însă, aici apare o contradic-
ție semnifi cativă pe care Crainic nu a lămurit-o satisfăcător niciodată: dacă România 
nu aparține civilizației occidentale și ortodoxia este elementul defi nitoriu al identității 
sale incipiente din prezent și mai ales al celei viitoare, atunci cu siguranță ea are spiri-
tual și civilizațional mult mai multe în comun cu Rusia ortodoxă, panslavistă sau nu, 
decât cu orice țară occidentală, inclusiv cu Germania. „Totuși, pentru Crainic, repune-
rea în valoare a ortodoxismului ducea la considerarea specifi cului național în relație 
cu Orientul (…) Această reevaluare a spiritului oriental-ortodox a fost, la rândul ei, 
puternic impulsionată de impactul pe care l-au avut în Europa prestigioși fi losofi  ruși 
exilați”.57 Existența Rusiei bolșevice și ostilitatea de la sine înțeleasă pe care o inspira 
lui Crainic a împins în planul doi lămurirea acestei ambiguități fundamentale. Însă 
ce s-ar fi  întâmplat dacă România, ca aliată a Germaniei, ar fi  luptat împotriva unei 
Rusii ortodoxe și nu împotriva imperiului ateu al lui Stalin? Crainic crede că nu s-ar fi  
schimbat prea multe câtă vreme ieșirea la „mările calde” rămâne obiectivul principal 
al oricărei puteri rusești, indiferent de ideologie: „Suntem așezați de soartă de-a cur-
mezișul acestei năzuinți imperialiste. Rusia n-ar putea să ajungă la Dardanele decât 
cotropind teritoriul României și al țărilor din Balcani. De bunăvoie, ea nu va părăsi 
niciodată idealul acesta“.58 În același articol, Crainic afi rma că sfărâmarea statului bol-
șevic este o condiție obligatorie pentru supraviețuirea statalității românești. Nu știm 
dacă acest lucru s-ar fi  aplicat oricărui stat rus, Crainic nu o spune. Însă nu amintește 
nimic, așa cum ar fi  fost fi resc, de speranța unei reveniri la ortodoxie în Rusia după că-
derea bolșevismului. Acea viitoare cultură română stând sub semnul ortodoxiei pare 
a implica în opinia lui Crainic cel puțin neutralizarea amenințării rusești, fi e sub semn 
bolșevic, fi e panslavist.

Un alt inamic mult mai insidios decât bolșevismul pentru viitorul culturii româ-
ne (lucru pe care îl afi rmase încă din 1924 în același eseu „Parsifal”) îi apare a fi  lui 
Crainic Occidentul democratic-liberal, fi e că vorbim de Franța cea adulată de clasele 
superioare românești, fi e că vorbim de Anglia și S.U.A. Franța contemporană, în spe-
cial, îi smulge lui Crainic vituperații aproape singulare în spațiul intelectual românesc, 
a cărui francofi lie atingea proporții greu de imaginat astăzi: „imensul «vițiu francez» 
care a degradat, prin repercusiune prestigioasă, arta europeană și devastează cultura 
românească de vreo 60 de ani încoace. Deviza «l`art pour l`art« nu e nici belgiană, nici 

57 Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaționalismului, traducere de 
Marian Stefănescu, București: Editura Humanitas, 1995, p. 169. 

58 N. Crainic, „Aliații lui Adolf Hitler”, Gândirea, anul XX, nr. 7, p. 339. 
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olandeză, nici germană, fi indcă e autentic franceză și Parisul a lansat-o în lume în nu-
mele ideologiei libertare a revoluției”.59

Această galofobie este rar întâlnită într-un spațiu intelectual românesc mesmerizat 
pur și simplu de strălucirea culturii franceze și a Parisului, strălucirea de putregai a 
sfârșitului unei civilizații în viziunea spengleriană, pe care o împărtășește și Crainic. 
Mai întâlnim doar la Eminescu asemenea accente critice, la adresa galomaniei româ-
nești.60

Surprinzătoare pentru un lector contemporan neobișnuit cu un discurs autentic 
conservator, imprecațiile la adresa Franței laice și dedate cultului estetismului pur 
sunt în acord cu esența gândirii lui Crainic și cu orice gândire autentic conservatoare, 
în general. Orice conservatorism are ca valoare supremă întregul social, supraordonat 
individului care nu este decât o parte secundară a acestuia. Ideologia individualismu-
lui dusă până la ultimele ei consecințe duce la negarea completă a oricărei instanțe 
supraindividuale, iar individul devine măsura tuturor lucrurilor. De regulă se ajun-
ge la rezultatele pe care Crainic le descrie mai sus în analiza făcută exceselor culturii 
franceze contemporane. De asemenea, dintr-o asemenea fi lipică la adresa unei culturi, 
precum cea franceză, care a suscitat un consens al adulării nerefl exive și necritice în 
mediile intelectuale românești și, în general, în păturile superioare ale societății se 
poate întrezări ceva din revolta tânărului Crainic, care a participat la celebra manifes-
tație de protest condusă de Nicolae Iorga în 1906 împotriva pieselor de teatru jucate 
în limba franceză pe scena bucureșteană, precum și ceva din resentimentul fi ului de 
țăran sărac care s-a prezentat desculț la examenul de admitere la Seminarul Teologic 
în fața unei clase superioare românești pe care o percepea drept parazitară, absenteis-
tă și înstrăinată. Oricum, revenind la dușmanii noii culturi românești, pe cale de a se 
naște, este clar din citatul de mai sus că, în forma sa contemporană laică, el considera 
cultura franceză, care îi apărea decadentă, ca fi ind unul din pericolele majore la adresa 
românității, tocmai prin forța ei de seducție, seducție aducătoare de sterilitate și moar-
te. Importantă în această discuție este critica pe care o face teoriei imitației, pe care 
un partizan al occidentalizării precum Eugen Lovinescu (1881-1943)61 o preluase de la 
sociologul francez Gabriel Tarde (1843-1904). El considera, aderând la distincția spen-
gleriană dintre „Kultur” și „Zivilisation”62, că originea acestei teorii stă în răspândirea 
mijloacelor tehnice din Occident în restul lumii, răspândire care rămâne un fapt de „ci-
vilizație”, însă nicidecum unul de „cultură”. Se poate adapta și imita construcția unui 
avion sau a unui automobil oriunde în lume urmând aceleași reguli standard, însă fap-
te de cultură precum „Gioconda” sau „Hamlet” nu pot fi  imitate, copiate și multiplica-
te. Ele rămân unice precum sufl etul culturii care le-a creat prin intermediul autorului 

59 N. Crainic, Nostalgia paradisului, Iași: Editura Moldova, 1994, pp. 156-157. 
60 M. Eminescu, Opere, vol. XII, București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
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61 E. Lovinescu, Istoria civilizației române moderne. Forțele revoluționare, ed.cit., p. 150.
62 O. Spengler, op.cit., pp. 31-36.
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lor. Așa cum afi rmă Crainic, vorbind despre răspândirea stilului gotic doar în spațiul 
unde domina dogma catolică: „Dincolo de acest domeniu, stilul gotic își pierdea sem-
nifi cația și rațiunea de a fi  (…) Dincolo de acest hotar spiritual, se opunea invaziei o 
altă lume, o altă dogmă, un alt fel al expresiei plastice. Dogma ortodoxă, stilul bizan-
tin. Iată, cum universalitatea legii imitației în artă cade la prima încercare de a o aplica 
și verifi ca”.63 Și, ca o concluzie: „Dacă în civilizația materială imitația e necesitate, în 
cultură ea înseamnă moartea spirituală a unui neam. A face din imitație principiul 
generator al artei, legea culturii înseamnă a încerca să legiferezi moartea spiritului”.64 

Ultimul pasaj își aruncă reverberațiile mult dincolo de polemica dintre Crainic și 
Lovinescu din interbelicul românesc, chiar către întreaga discuție contemporană din 
jurul globalizării. Întregul concept își are originea în procese din sfera tehnico-eco-
nomică, la fel ca și teoria „imitației” dezbătută aici. Procesul de globalizare, de uni-
formizare tehnico-economică aduce cu el schimbarea mediului însuși in care trăiește 
omul, aduce cu el practic o altă lume. O lume in care nu mai este loc pentru „cultură” 
în înțelesul lui Spengler sau Crainic tocmai pentru că „dezvrăjirea”65 și dezrădăcina-
rea planetei înseși sunt astăzi fapte împlinite, tocmai pentru că astăzi o cultură nu se 
mai poate hrăni dintr-un „sol” propriu pentru că tehnica a smuls efectiv pământul de 
sub picioarele omului, punând în loc un straniu amestec de plastic și asfalt care face 
inutilă orice discuție despre viitorul oricărei culturi. Culturile de orice fel (înțelese în 
sens spenglerian), inclusiv cea occidentală însăși, dispar pentru a face loc unei civiliza-
ții pur tehnico-economice din care orice considerente „colaterale” (inclusiv culturale) 
sunt evacuate, mai mult sau mai puțin politicos. Este, de fapt, ceea ce un teoretician 
liberal precum Francis Fukuyama (1952-) numește „sfârșitul Istoriei”66, marcat de vic-
toria defi nitivă a capitalismului și a democrației liberale, o ordine la care fi ecare poa-
te participa în calitate de individ, agent economic și benefi ciar al progresului tehnic, 
„dezlipit” însă în această uriașă „piață” globală de orice „înrădăcinări” supraindivi-
duale, considerate „arhaice” sau chiar „barbare”. Or, o cultură nu poate subzista decât 
ca entitate colectivă și supunându-se anumitor valori care prin natura lor își subordo-
nează individul în mod obligatoriu, ca în orice bună tradiție conservatoare. Această 
uriașă „piață” globală, rezultatul acestui prezumat „sfârșit al Istoriei”, compusă din 
(deocamdată) șapte miliarde de indivizi dezrădăcinați și dezlipiți de tradițiile vechilor 
lor culturi de tăvălugul tehnicii, indivizi al căror unic liant iluzoriu constă în mijloacele 
de comunicație ale erei post-industriale precum internetul și care au ca singur reper 
„axiologic” setea de bani și de câștig material (șapte miliarde de egoisme și de lăco-

63 N. Crainic, „A doua neatârnare”, în Puncte cardinale în haos, Iași: Editura Timpul, 1996, pp. 
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mii aruncate unele asupra celorlalte în numele „libertății”), această piață globală face 
caducă orice discuție despre „cultură” sau „culturi”. Atunci când singurele „valori” 
devin banul, efi ciența pur economică și ideea că individul, orice individ trebuie să fi e 
„măsura tuturor lucrurilor” orice discuție despre cultură (care înseamnă în primul 
rând excelență, ierarhie și, de ce să ne ferim s-o spunem, recunoașterea și cultivarea 
ideii de elită, toate exprimând un „sufl et” propriu al unui spațiu anume) alunecă în 
derizoriu. Toate aceste realități ale lumii de astăzi fac să pălească viziunea coșmarescă 
a „orașului mondial” conturată de Spengler.67 „Sfârșitul Istoriei”, „One World”, „noua 
ordine mondială”, toate aceste viziuni neoliberale postmoderne vizând desfi ințarea 
tensiunii dintre culturi care a stat la baza istoriei cunoscute a umanității și a tuturor îm-
plinirilor ei realizează în esență, desfi ințând diferențele culturale reale, castrarea cultu-
rală a umanității și dispariția tuturor vechilor culturi „arhaice” în derizoriul „paradis” 
postmodern și postindustrial al „post-umanității cool”. Nu este nimic altceva decât era 
„ultimului om”, despre care profețea Friedrich Nietz sche (1844-1900)68. Revenind însă 
la contextul interbelic în care a scris Crainic și la dușmanii incipientei culturi române, 
un loc mai puțin marcat îl ocupă puterile anglo-saxone (Imperiul Britanic și S.U.A.) ale 
căror perioade de supremație succesivă aveau să contribuie, în mod decisiv, la reali-
tățile globalizării contemporane descrise mai sus. Nu lipsesc atacurile la adresa egois-
mului și meschinăriei politicii engleze, iar America îi apare lui Crainic ca o chintesență 
a civilizației în înțeles spenglerian și ca apogeul tehnicismului și mașinismului, dar ca 
un pitic cultural: „Civilizația americană e fără egal (…) Americanii au dus la apogee 
civilizația europeană și strălucesc printr-o cultură de Baedecker. În umbra fabricilor 
lor uriașe, forfota sectelor religioase dovedește criza unui sufl et ce n-a izbutit încă să-și 
creeze forma echilibrată a culturii”.69 Și, din nou, un scurt fragment, care este pe deplin 
confi rmat de realitatea lumii globalizate de azi, cel în care Crainic afi rmă încă o dată 
imposibilitatea existenței unei culturi universale: „Din confuzia celor două noțiuni, cu 
sfere atât de deosebite, s-a născut tendința de a făuri, peste granițele rasei și ale credin-
ței, o cultură universală, care să uniformizeze sufl etul cum civilizația uniformizează 
materia”.70

Revenind la discuția legată de aparenta pactizare a lui Crainic în anii războiului cu 
cauza Puterilor Axei, în lumina celor spuse această opțiune ne apare mult mai puțin 
enigmatică decât la prima vedere. Pur și simplu, pentru Crainic Germania, fi e ea națio-
nal-socialistă sau sub orice altă formă, era pentru România și mai ales pentru viitoarea 
ei cultură, pe cale de a se naște răul cel mai mic. Pe noi, românii, străini de civilizația 
occidentală și purtători ai unui viitor cultural demn de a fi  apărat cu orice preț, viitor 
care trebuia să stea neapărat sub semnul unei ortodoxii renăscute, lupta titanică, pentru 
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imperiul universal al civilizației occidentale, înțeleasă în termeni spenglerieni, nu ne 
privea decât în măsura în care forța învingătoare nu reprezenta un pericol mortal pen-
tru noi și nu amenința să distrugă această cultură din fașă. Rusia bolșevică reprezenta 
pentru Crainic un pericol maxim evident,71 iar puterile occidentale democratic-capita-
liste un pericol insidios de altă natură (prin seducția decadentă exercitată mai ales de 
cultura franceză atunci, dar și prin tendințele unui materialism globalist fără limite ale 
puterilor anglo-saxone, tendințe care-și ating azi ultimele consecințe logice). Germania 
părea singura pavăză împotriva ambelor tendințe, ea fi ind pentru Crainic, profund in-
fl uențat de viziunea „cezarismului” spenglerian,72 echivalentul Romei antice, pentru 
civilizația occidentală. Oricum, din această perspectivă, supremația germană asupra 
unui Occident complet epuizat spiritual nu ar fi  durat mai mult de 2-300 de ani, iar la 
umbra acestei noi Rome, la fel de indiferente față de religiile supușilor săi ca și modelul 
său antic, putea supraviețui cultura română incipientă pentru ca mai târziu să poată 
înfl ori neîngrădită. Pentru N. Crainic ceea ce făcea Germania național-socialistă pre-
ferabilă, ca aliată a României, oricărei alte mari puteri era tocmai dezinteresul său față 
de problemele spiritual-religioase, neutralitatea sa: „Și cum noi, popoarele ortodoxe, în 
situația actuală, cu greu am găsi drumul unirii și al înfrățirii creștine, numai o putere 
neutrală, adică total dezinteresată din punct de vedere spiritual, ne-ar fi  prielnică“.73

Toate aceste iluzii nefericite arată tragedia unui gânditor spiritualist, profund con-
servator silit la o alegere imposibilă în timpul unui război necruțător dus între puteri 
materialiste care rivalizau în monstruozitate una cu cealaltă. Tragedia lui Crainic este 
și tragedia unei culturi românești autentice, pe care a întrezărit-o, dar care n-a mai 
apucat să se nască. Exact în momentul cel mai important al istoriei lor, pentru români 
lucrurile au stat încă o data sub semnul lui „n-a fost să fi e”! 

71 N. Crainic, Nostalgia paradisului, Iași: Editura Moldova, 1994, p. 88.
72 O. Spengler, op.cit., p. 431.
73 N. Crainic, „Patria noastră ecumenică”, în Puncte cardinale în haos, Iași: Editura Timpul, 1996, 

p. 219. 



70

Revoltă ȋmpotriva lumii moderne – Nichifor Crainic și ortodoxismul militant

Rezumat: Nichifor Crainic (1889-1972), una dintre fi gurile recunoscute ale peisajului intelectual 
românesc interbelic. Perioada interbelică, atât de agitată, a avut darul de a radicaliza discuția despre 
modernizare, occidentalizare și „specifi cul național” în spațiul românesc. Disputele cu orientările critice 
ale timpului erau foarte aprinse. Orizontul critic al lui Crainic a fost de tip conservator, un conservatorism 
așat pe îngrijorarea pierderii specifi cului național românesc, pe fondul unei modernități galopante și 
distructive, în privința tradițiilor naționale. Crainic vorbește de confl ictul dintre sufl etul autohton și între 
formele înnoirilor occidentale, acestea din urmă nefi ind integral acceptabile. În 1921 Crainic a început 
colaborarea la revista „Gândirea”, una dintre cele mai importante reviste culturale ale interbelicului 
românești, pe care a condus-o din 1926. Orientarea revistei a fost fi xată de Nichifor Crainic ca fi ind 
tradiționalistă, dar nu un tradiționalism osifi cat, ci de o „tradiție dinamică” a spiritualității românești, ce cris-
taliza în jurul ei literatura și arta. Între 1932-1933 este profesor la Facultatea de Teologie din București, 
desfășoară o bogată activitate publicistică și politică, fi ind deputat și în 1940 ministru al Propagandei 
în guvernul Gigurtu. Spiritul său antibolșevic și ostilitatea față de democrația burgheză occidentală, tot 
mai decreștinată, l-a apropiat, dar nu sub toate aspectele, de fascismul ideologic. Intrat în confl ict cu 
Carol al II-lea, este închis scurt timp în anul 1933. În timpul războiului, a fost director al Radiodifuziunii, 
sprijinind politica regimului Antonescu, fapt pentru care va plăti cu ani grei de închisoare după instaurarea 
regimului comunist între 1947 și 1962. După eliberare, colaborează la revista „Glasul Patriei”, adresată 
străinătății și moare într-o completă obscuritate în 1972.

Cuvinte cheie: Nichifor Crainic, spiritul critic, conservatorism, ortodoxism, modernism.

Révolte contre le monde moderne – Nichifor Crainic et l’orthodoxie militante

Résumé : Nichifor Crainic (1889-1972), l’une des fi gures reconnues du paysage intellectuel roumain 
de l’entre-deux-guerres. L’entre-deux-guerres si agitée a eu le don de radicaliser le débat sur la moder-
nisation, l’occidentalisation et la “spécifi cité nationale” dans l’espace roumain. Les confl its critiques de le 
temps étaient très élevés. L’horizon critique de Crainic était du type conservateur, un conservatisme axé 
sur la perte de la spécifi cité nationale roumaine, dans une modernité exténuante et destructrice au regard 
des traditions nationales. Crainic parle du confl it entre l’âme autochtone et les formes de renouveau 
occidentales, ces dernières n’étant pas tout à fait acceptables. En 1921, Crainic commença à collabo-
rer à la revue “Gândirea”, l’un des plus importants journaux culturels de l’entre-deux-guerres roumain, 
qu’il dirigeait depuis 1926. Nichifor Crainic a défi ni l’orientation du magazine en tant que traditionaliste, 
mais non pas un traditionalisme ossifi é, mais une “tradition dynamique” de la spiritualité roumaine qui a 
cristallisé la littérature et l’art qui l’entoure. Entre 1932 et 1933, il est professeur à la faculté de théologie 
de Bucarest, il exerce une activité journalistique et politique riche et est député et en 1940 ministre de 
la Propagande au gouvernement de Gigurtu. Son esprit anti-bourgeois et son hostilité à la démocratie 
bourgeoise occidentale, décrétés de plus en plus, l’ont amenée, mais pas à tous égards, au fascisme 
idéologique. En confl it avec Carol II, il est brièvement emprisonné en 1933. Pendant la guerre, il était 
directeur de la radio-diffusion, soutenant la politique du régime Antonescu, pour laquelle il paierait des 
années d’emprisonnement après l’établissement du régime communiste entre 1947 et 1962. Après sa 
libération de prison, il collabore avec le magazine “La voix de la patrie” destiné aux étrangers et meurt 
dans une obscurité totale en 1972.

Mots-clés : Nichifor Crainic, esprit critique, conservatisme, orthodoxie, modernisme.


