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Abstract
A personality of Romanian interwar journalism, Nichifor Crainic
"enjoyed" a special attention from the authorities installed by the Soviet Union in
Bucharest on the 6th of March 1945, as he represented, in the conception of the
Romanian Communist Party, an increased threat to the regime.
Nichifor Crainic, whose real name was Ion Dobre, experienced a real
odyssey after the 23rd of August 1944, being submitted, along with all journalists,
to the rigors of the law for the cleansing of the press, adopted in February 1945,
and also to the provisions of the law no. 312/1945, for the pursuit and sanctioning
of those culpable of the country's disaster or of war crimes.
His liberation from prison, without any explanation and without being
reinstated in his rights, took place 15 years later, on the 24th of April 1962, in
concordance with the provisions of the Amnesty Decree no. 283/1962, issued by
the State Council of the Popular Republic of Romania. During his last 10 years, he
was asked to write for the Romanian communities living in exile and he therefore
collaborated with The Homeland's Voice, a publication addressed to exiled
Romanians, which was edited with the purpose of being exclusively distributed
abroad. Nichifor Crainic's presence in the pages of the magazine as an article
author was considered by the authorities a way of arousing the interest of
Romanians that had fled the country after the 23rd of April 1944.
Ten years after his liberation, more exactly in August 1972, Nichifor
Crainic passed away at Mogoşoaia, being buried in the cemetery "Saint
Friday/Parasceva" from Bucharest. Among the priests who officiated the burial
service was also Father Ioan Sămărgiţean, who had offered Crainic a last shelter
before he got to know the hardship of the concentrationist universe built with a
remarkable perseverance by the Communist regime after 23rd August 1944
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Personalitate a gazetăriei interbelice româneşti, Nichifor Crainic s-a
„bucurat” de o atenţie specială din partea autorităţilor instalate la Bucureşti, de
către Uniunea Sovietică, la 6 martie 1945. Importantul ziarist a reprezentat, în
concepţia Partidului Comunist Român, datorită faptului că încă se mai afla în
libertate după 23 august 1944, o ameninţare sporită la adresa regimului, comparativ
cu ceilalţi gazetari cărora li se interzisese de a mai activa în presă, fiind arestaţi,
judecaţi şi condamnaţi, şi a luat contact, încă din vara anului 1945, cu sistemul
concentraţionar clădit în România, după modelul sovietic, de Partidul Comunist.
Nichifor Crainic, pe numele adevărat Ion Dobre, a cunoscut o adevărată
odisee după 23 august 19441, fiind supus, alături de colegii săi de breaslă, rigorilor
legii pentru epurarea presei, adoptată în luna februarie a anului 1945, precum şi
prevederilor legii nr. 312/1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de
dezastrul ţării sau de crime de război2.
La aproape două luni după actul de la 23 august 1944, în ziua de 16
octombrie 1944, a fost dată publicităţii prima listă de ziarişti cărora li s-a interzis să
mai publice, între respectivii gazetari fiind prezent şi Nichifor Crainic. Acest
moment reprezintă un prim episod din cele în care va fi implicat până la sfârşitul
vieţii (1972) cel care a dus o intensă luptă cu totalitarismul comunist, purtată cu
mijloace inegale, pentru a-şi susţine nevinovăţia, această luptă pentru dreptate fiind
prezentată în rândurile care urmează.
Este de remarcat că, anterior excluderii din presa scrisă, Nichifor Crainic a
fost înlăturat, după 23 august 1944, şi din învăţământul superior, mai exact de la
Facultatea de Teologie a Universităţii Bucureşti, unde îşi desfăşura activitatea în
cadrul catedrei de apologetică şi dogmatică3. Motivaţia, specifică de altfel, a fost
aceea a „defascizării” vieţii universitare, colaborarea cu regimul antonescian sau
exprimarea unei anumite susţineri a acestuia fiind considerată o culpă.
1

Evenimentele de la 23 august 1944 l-au găsit pe Nichifor Crainic bolnav la Pasărea, de
unde s-a refugiat la Guşteriţa, apoi la Sibiu, internându-se în clinica profesorului Haţieganu
până în 13 octombrie 1944. De la Sibiu, luând numele fals de Ion Vladimir Spânu, s-a
ascuns din 4 aprilie 1945 în satul Grosuri, comuna Blăjeni, judeţul Hunedoara, apoi din
15 iunie 1946 în satul Lipindia, judeţul Târnava-Mică, pentru ca între 17 octombrie 1946
şi 24 mai 1947 să se refugieze la Icland şi Cerghid, judeţul Mureş, găsindu-şi adăpost în
casele preoţilor Matei Moruşca şi Ioan Sămărghiţean. (Ioan Opriş - Procesul ziariştilor
«naţionalişti», 22 mai-4 iunie 1945, Editura Albatros 1999, p. 175).
2
„Monitorul Oficial nr. 94/24 aprilie 1945”, partea I, p. 3362-3364.
3
Excluderea lui Nichifor Crainic din cadrul corpului didactic al Universităţii Bucureşti s-a
înfăptuit prin decretul nr. 152/24 ianuarie 1945, al Ministerului Educaţiei Naţionale,
privind licenţierea din serviciu a unor membri ai corpului didactic al Universităţii
Bucureşti, decret publicat în „Monitorul Oficial nr. 20/26 ianuarie 1945”, partea I, p. 494.
Înlăturarea din învăţământul superior a lui Nichifor Crainic s-a înfăptuit în conformitate
cu prevederile art. 2, alineatele b şi c din legea nr. 594 de modificare a legii nr. 486/944,
privitoare la purificarea administraţiilor publice, publicată în „Monitorul Oficial nr.
273/24 noiembrie 1944”, partea I, p. 7613.
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Rămânând la sfârşitul lunii ianuarie a anului 1945, este de menţionat că a
fost adoptat, în Consiliul de Miniştri, jurnalul nr. 189/29 ianuarie 1945 privind
arestarea unor persoane „bănuite de dezastrul ţării”4, între acestea regăsindu-se şi
Nichifor Crainic, alături de alţi colegi de breaslă supuşi judecăţii la începutul verii
anului 1945.
Revenind asupra epurării din mediul gazetăresc a lui Nichifor Crainic,
această interdicţie a avut la bază Jurnalul nr. 784/17 mai 1945 al Consiliului de
Miniştri, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 111/19 mai 1945.
Conform jurnalului guvernamental, Nichifor Crainic era caracterizat şi
acuzat totodată că „a fost ministru legionar al propagandei naţionale, germanofil
notoriu, fascist, a pregătit şi susţinut intrarea în Axă şi războiul împotriva
Naţiunilor Unite, a militat prin presă împotriva luptătorilor antifascişti”5.
Acuzaţiile respective s-au regăsit in extenso şi în documentele procesului
în care a fost implicat, fiind supus, în lipsă, judecăţii Tribunalului Poporului la
sfârşitul lunii mai a anului 1945, în cadrul celui de-al doilea lot, evidenţiat sub
titulatura specifică perioadei, cei 14 gazetari fiind catalogaţi drept „criminali de
război” şi fiind încadraţi în prevederile legii nr. 312/1945, pentru urmărirea şi
sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război.
Acuzatorul public, Alexandra Sidorovici, cea căreia i-a revenit
responsabilitatea de a se pronunţa cu privire la Nichifor Crainic, evidenţia în
rechizitoriul la adresa gazetarului: „Cu mult înainte de declararea războiului de
agresiune împotriva Uniunii Sovietice, Crainic, prin scris şi prin viu grai a luptat
pentru fascism, pentru rasism şi împotriva ideilor democratice, timp de peste 20 de
ani. A dus o campanie de otrăvire a sufletelor, mai cu seamă a celor tinere,
deoarece ca profesor universitar avea putinţa influenţei asupra tineretului. Un
adevărat cameleon politic, oscilează de la legionari la cuzişti, înapoi la legionari,
pe urmă la Antonescu şi iar la legionari. Nu rămâne consecvent decât în lupta sa
antidemocratică şi pur fascistă. Încă din 1933 publică, în «Calendarul» ce-l
editează, articole favorabile Axei. Continuă pe aceiaşi linie în «Sfarmă Piatră», iar
în «Gândirea», revista pe care o conduce peste 20 de ani, militează pentru
pregătirea invaziei germane în România.
În calitate de ministru al propagandei, în ianuarie - mai 1941, în cabinetul
Antonescu militează în strânsă legătură cu fasciştii germani şi, prin călătorii dese în
Germania şi Italia, leagă şi mai strâns legăturile lui cu Axa. Este de asemenea în
legătură cu un grup de ziarişti germani, al cărui şef este Noian, spion care lucra sub
ordinele lui Nicolai, şeful biroului 2 de contrainformaţii germane. Pune la
dispoziţie, în calitatea lui de ministru, ţara întreagă acestor spioni germani care, sub
masca de gazetari, erau ofiţeri specialişti în topografie. Tot ca ministru al
propagandei, Nichifor Crainic alcătuieşte o lege cu caracter rasial.

4
5

„Monitorul Oficial nr. 38/16 februarie 1945”, partea I, p. 1106-1107.
„Monitorul Oficial nr. 111/19 mai 1945”, partea I, p. 4093.
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În 1942, la înfiinţarea Asociaţiei Româno-Germane, Crainic este numit,
alături de Mihai Antonescu, în Comitetul de Direcţie.
Ţine conferinţe, scrie pentru fascizarea ţării şi după începutul războiului de
cotropire. La 23 August părăseşte ţara şi se refugiază în Germania, cu care eram în
război. Pe Nichifor Crainic îl vom judeca, ţinând seama de propriile lui cuvinte. În
1933 începe Crainic să otrăvească ţara încetul cu încetul, otravă hitleristă în hrana
zilnică, cum spune dânsul, pe care o răspândeşte prin ziare, cobind totdeauna
moartea inevitabilă a democraţiei. Citez din «Calendarul» din 25 februarie 1933:
«Moartea democraţiei va fi sigură, categorică şi fatală. Hitler trebuie privit ca ceea
ce este. Mussolini ridică braţul cel mai hotărât în ridicarea patrimonului Europei».
«Calendarul» este oficiosul lui Hitler. În iunie 1933 Alfred Rosenberg,
conducătorul politicii externe hitleriste, face «Calendarului» declaraţii prin care
regimul hitlerist doreşte cele mai bune relaţii cu România. Crainic vorbeşte în
numele lui Hitler prin oficiosul său.
Freneziei hitleriste a lui Nichifor Crainic nu i-a lipsit nici recompensa
materială. În «Gândirea», care apare de câteva ori pe an într-un număr redus de
exemplare, apare la un moment dat un articol despre filmul german. Acesta este
sistemul de recompensă. S-a rezervat la sfârşitul revistei un număr de pagini pentru
reclama filmelor germane, reclamă plătită foarte bine”6.
Aceeaşi Alexandra Sidorovici concluzionează în încheierea rechizitoriului
care îl avea în vedere pe Nichifor Crainic: „Pentru urmărirea şi sancţionarea lor
(Nichifor Crainic şi Stelian Popescu – n.n.) cerem să fie aplicat maximum de
pedeapsă, adică detenţia grea pe viaţă şi să se aplice acuzaţilor degradarea civică,
cu confiscarea averii, ca cel puţin o parte din avutul pe care l-au jefuit să se
întoarcă acolo de unde a pornit, să se întoarcă în patrimoniul poporului românesc”7.
Condamnarea lui Nichifor Crainic a fost pronunţată în ziua de 4 iunie
1945, mărturie fiind ziarul „Scânteia” din 6 iunie 1945, Tribunalul Poporului
pronunţând următoarea sentinţă în privinţa gazetarului, despre care Alexandra
Sidorovici consemnase în rechizitoriu că s-a refugiat în Germania: „13. ION
DOBRE ZIS NICHIFOR CRAINIC pentru crima de dezastrul ţării [condamnat] la
detenţiune grea pe viaţă, 10 ani degradare civică şi confiscarea averii”8.
Conform rechizitoriului acuzatorului public Alexandra Sidorovici, Nichifor
Crainic s-ar fi refugiat în Germania. Realitatea era cu totul diferită. După 23 august
1944 şi până în anul 1947, Nichifor Crainic a reuşit să se ascundă, fără a părăsi
România9. În acest interval de timp, mai exact în anii 1945-1946, şi-a elaborat
memoriile, care au fost păstrate ascunse până în anul 1962, când a fost eliberat.
6

Horia Liman, Acuzatorii publici au cerut o pedeapsă dreaptă pentru ziariştii trădători.
Aspecte, în „Scânteia”, nr. 241/3 iunie 1945, p. 5.
7
Ibidem.
8
Sentinţa în procesul gazetarilor trădători în „Scânteia” nr. 243/6 iunie 1945, p. 4.
9
Nichifor Crainic şi-a dus existenţa sub numele de Ion Vladimir Spânu, negustor de
cherestea din satul Gălăneşti, judeţul Rădăuţi, ca refugiat din nordul Bucovinei.
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Speranţa sa, din păcate iluzorie, că societatea românească începea să revină
la ceea ce însemna respectul legii, al adevărului şi dreptăţii, dar şi cei trei ani fără
trei luni trăiţi sub altă identitate, fiind permanent în pericol de a fi descoperit de
către autorităţile aflate pe urmele sale, l-au determinat pe Nichifor Crainic să
hotărască să se pună la dispoziţia autorităţilor, dorinţa sa fiind şi aceea de a nu mai
pune în pericol existenţa unui fost student şi a familiei acestuia, preotul Ioan
Sămărghiţean din comuna Cerghid, judeţul Mureş, în casa căruia se adăpostea.
Astfel, în „complicitate” cu fostul său student, purtător al veşmintelor
preoţeşti, şi pentru a nu ameninţa libertatea acestuia şi a familiei sale, Nichifor
Crainic a luat decizia de a se preda, moment evocat în memoriile sale: „Am ieşit cu
părintele Sămărghiţean la câmp să punem la punct peripatetic predarea mea pentru
a-mi rejudeca procesul. N-aveam să-mi reproşez nimic în atitudinea mea faţă de
noul regim.
Era ziua de 23 mai 1947. Primăvară ploioasă. Grâul se ridicase până la
coapsă, gata să dea în spic. Verdele lui puternic prinsese o nuanţă brumărie, ceea
ce făcea ca lanurile, în bătaia vântului, să legene ape argintii.
Grija mea era familia părintelui, ca nu cumva soţia şi cei trei băieţaşi să
plătească devotamentul exemplar al fostului meu student. În cazul nostru, una e
morala sufletului şi alta vigoarea legii, iar pentru un «criminal de război», cum sunt
categorisit eu, care n-am săvârşit nici o crimă şi n-am avut nici un rol în război,
justiţia revoluţionară nu are circumstanţe atenuante. Dacă m-aş fi predat singur, aş
fi atras sancţionarea gazdei. Această grijă de gazde am avut-o permanent, timp de
doi ani şi jumătate, dându-mă în ochii lor drept altul decât cel care eram, pentru a
nu fi sancţionate, cum n-au fost, fiindcă adăpostiseră de bună credinţă un
bucovinean nenorocit cu documente personale în regulă.
Sub cerul albastru de mai, înflorit de nori albi, am hotărât deci să mă
«denunţe» părintele Sămărghiţean. Deşi pentru mine, care eram condamnat pe
viaţă în lipsă, faptul n-avea nici o urmare, ideea de a-şi denunţa profesorul în lipsă
cădea foarte greu în sufletul curat al tânărului preot.
Dar era interesul său s-o facă.
Şeful de post se găsea la distanţă de opt km, pe şoseaua care duce în TârguMureş. Îl cunoaştem, că venea pe la noi. Se plângea că e bolnav de nervi. Faţa lui
lividă şi crispată îi confirma. Îl chema Rodeanu şi avea câteva clase de liceu.
Părintele Sămărghiţean, în mare zbucium, a plecat a doua zi să mă «denunţe». Navea să-l găsească la post, ci la Târgu-Mureş, unde era internat la spital. […].
Plutonierul de jandarmi Rodeanu aştepta la o masă goală cu părintele
Sămărghiţean. Faţă de o captură atât de importantă, ieşise din spital să aibă el
meritul de a mă aresta. Părintele amuţise. Nu putea scoate o vorbă. Eu purtam toată
valea cu flori în mine.
Când i-am arătat documentul care mă camufla, plutonierul a zis:
(Alexandru Cojan în introducerea Calvarul unor manuscrise din Nichifor Crainic,
Memorii, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, p. 6).
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Domnule profesor, cincizeci de ani să fi stat aici cu acest document, nimeni
n-ar fi bănuit cine sunteţi.
Am luat un ceai cu caş adus de la stână şi am plecat cu părintele
Sămărghiţean la postul de jandarmi”10.
A doua zi, pe 24 mai 1947, Nichifor Crainic a fost transferat la
Târgu-Mureş împreună cu părintele Ioan Sămărghiţean, care în cele din urmă a
fost pus în libertate, concluziile raportului trimis Ministerului Afacerilor Interne de
către căpitanul Bosânceanu, comandantul Legiunii de jandarmi Mureş, fiind acelea
că „părintele Sămărghiţean şi-a făcut datoria legală şi trebuie pus în libertate”11.
Părăsind arestul de la Târgu-Mureş, Nichifor Crainic a fost adus la
Bucureşti şi încarcerat în închisoarea Ministerului de Interne, aspect evocat chiar
de gazetar în memoriile sale: „Am fost depus în subsolul Ministerului, în celula nr.
2. În contrast cu frumuseţea acestui nou edificiu din faţa fostului palat regal, arestul
era de o mizerie înfiorătoare. Patul era turnat în ciment. Peste el, o putoare de
saltea de paie. Sub ea, o grămadă de obiecte de-ţi vărsai maţele numai când le
vedeai. Peste saltea, un cearşaf care, neschimbat luni de zile, devenise el însuşi o
treapă, că trebuia să-l dai la o parte şi să te culci direct pe saltea. Nu s-a schimbat
nimic în lunile cât am fost ţinut acolo. Noaptea, o altă nenorocire. Uşa de fier
compact nu se închidea. În locul ei, a doua uşă de drevele, tot de fier, încrucişate,
prin ale cărei spaţii rombice putea să intre aerul. Aerul intra, nu intra, dar năvăleau
şobolanii flămânzi, rupându-se din turmele care răpăiau pe coridor. Dacă găseau pe
jos o fărâmitură din mămăliga vânătă şi împuţită, ce ni se da drept mâncare, se luau
la bătaie guiţând, muşcându-se sălbatic până când cel învins ceda. Patul era scund.
Se ridicau cu labele pe aşternut şi te priveau în ochi cu o îndrăzneală fioroasă.
Imposibil să închizi ochii. Ţi-era teamă că în somn îţi ronţăie nasul sau urechile”12.
În luna iulie a anului 1947, Nichifor Crainic a fost transferat la închisoarea
Văcăreşti. Sentinţa din 4 iunie 1945 i-a fost anulată, autorităţile iniţiind pe
9 decembrie 1947 un nou proces, care s-a întrerupt brusc în anul 1948 (după
arestarea celui care fusese ministrul justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu), gazetarul fiind
încarcerat la Aiud.
În ceea ce priveşte noul proces, care i s-a intentat în decembrie 1947, dar
fără a fi finalizat, este de consemnat aspectul întocmirii de către doi dintre
acuzatorii publici prezenţi în instanţă în vara anului 1945, respectiv Constantin
Vicol şi I. D. Ion, a unui nou act de acuzare, despre care Nichifor Crainic a luat
cunoştinţă în şedinţa din 9 decembrie 1947 a Curţii de Apel Criminale,
fundamentul legislativ fiind aceeaşi lege nr. 312/1945, pentru urmărirea şi
sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război, act normativ
intrat în vigoare în aprilie 1945.

10

S.A.N.I.C., Fond Nichifor Crainic, dosar 2/1962 - 1964, f. 50-51.
Ibidem, f. 51.
12
Nichifor Crainic, Memorii, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române , p. 157.
11
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Ceea ce a urmat poate fi considerată o luptă purtată din închisoare, cu
mijloace inegale, de către Nichifor Crainic, cu autorităţile comuniste pentru a
demonta punct cu punct aspectele cuprinse în actul de acuzare.
Încă din prima zi a procesului, pe 9 decembrie 1947, Nichifor Crainic şi-a
dezvăluit intenţiile de a-şi demonstra nevinovăţia: „Nu recunosc fapta ce mi se
impută. Nu mă simt vinovat de acestea cu nimic nici în faţa lui Dumnezeu, nici în
faţa poporului meu. Anul acesta s-au împlinit 40 de ani de când scriu şi în toată
această activitate nu a fost decât un sacrificiu continuu, făcut în credinţa
nezdruncinată că este spre binele neamului meu.
Până ieri, scrisul, de care sunt acuzat astăzi, a fost socotit, în mod oficial aş
putea zice, ca un fel de avere naţională. Acest scris este de zeci de ani trecut în
cărţile de şcoală ale acestui neam şi e pentru mine o adâncă uimire că tocmai acest
scris e socotit azi ca o crimă împotriva neamului meu”13.
Procesul s-a desfăşurat pe baza unor acuzaţii generale, lipsite de substanţă,
nedefinite în mod concret, dar specifice regimului comunist în confruntarea
acestuia cu tot ceea ce reprezenta opoziţie faţă de ideologia totalitară de extremă
stângă, Nichifor Crainic fiind încadrat în prevederile articolului II al legii nr.
312/1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de
crime de război:
„Prin actul de acuzare împotriva mea, întocmit de d. acuzatori publici C.
Vicol şi I. D. Ion, act de care am luat cunoştinţă în şedinţa de la 9 decembrie 1947
a Curţii de Apel Criminale, secţia a IX-a, sunt învinuit de două fapte deosebite,
încadrate în alineatele o şi j art. II14 din legea 312.
Aceste fapte sunt:
1. Că m-am pus «în slujba fascismului şi a hitlerismului din România»,
contribuind cu «intenţie criminală la aservitatea totală a României Germaniei
hitleriste»“.
2. Că «la 23 August» am fugit «cu germanii şi ceilalţi trădători pentru a
lupta pe pământ strein împotriva ţării»”15.
Ca o completare a respectivelor două fapte, actul de acuzare mai prevedea
că ,,Nichifor Crainic se plasează între propagandiştii şi agenţii de execuţie ai
hitlerismului şi fascismului din România pe prim plan, făcându-se ecoul nefastei

13

Ioan Opriş, op.cit., p. 157.
Vezi Legea nr. 312 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau
de crime de război, în „Monitorul Oficial nr. 94/24 aprilie 1945”, partea I, p. 3362. „Art.
2. Sunt vinovaţi de dezastrul ţării prin săvârşirea de crime de război cei care: j.) Au
părăsit teritoriul naţional pentru a se pune în slujba hitlerismului sau fascismului şi au
atacat ţara prin scris, prin grai, sau în orice alt mod […]; o.) Au hotărât declararea sau
continuarea războiului contra Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice şi Naţiunilor
Unite; […]”.
15
Nichifor Crainic, op.cit., p. 201.
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politici a criminalului Hitler şi acoliţilor săi”16.
În ceea ce priveşte acuzaţia că Nichifor Crainic s-a „pus în slujba
fascismului”, acesta constată în memoriile sale că „Actul de acuzare nu aduce nici
un text al meu şi nici un fapt al meu care să demonstreze că m-am «pus în slujba
fascismului» ca un «agent de execuţie» al lui”17.
Şi, pentru a argumenta incompatibilitatea între concepţia sa politică şi
ideologia fascistă, Nichifor Crainic defineşte doctrina politică reprezentată de
Benito Mussolini: „Ca formă politică, fascismul însemna un dictator şi un partid
unic, care, pentru a reprezenta unanimitatea naţională, nu admitea nici o altă
formaţiune politică alături de el. Fără aceste două semne caracteristice, nimeni nu
poate fi calificat drept fascist. […]
Al doilea element al fascismului, partidul unic, nu e pomenit absolut
niciodată în scrisul meu ca formulă de politică românească. După cum s-a putut
vedea, eu am criticat toate partidele, fie democratice, fie naţionaliste. În locul lor
n-am preconizat partidul unic, ci înlocuirea lor cu organizaţiile profesionale
investite cu calitate politică. Dar nici această idee nu are a face cu fascismul
italian”18.
O altă acuzaţie la adresa sa, şi pe care Nichifor Crainic o considera că se
referă la atitudinea sa faţă de comunitatea evreilor din România, este aceea care
susţinea că gazetarul şi-a căutat un „loc cât mai bun în scandaloasa şi perfida
politică a crimei, a urei şi a jafului”19.
Argumentul celui în cauză este susţinut prin evocarea punctului său de
vedere referitor la rasism şi antisemitism, concepţia sa în acest sens fiind
completată cu exemple nominale legate de efortul în susţinerea colaboratorilor săi
evrei: „Eu nu sunt nici antisemit, nici filosemit. Eu am scris mereu că toate rasele
şi toate categoriile creatoare de muncă sunt îndreptăţite să trăiască pe pământul lui
Dumnezeu. N-am scris despre nici o rasă că reprezintă absolutul moral, sau,
dimpotrivă, iremediabilă decrepitudine morală. Am văzut mai întâi calităţile şi
defectele neamului meu şi apoi pe ale celorlalte neamuri conlocuitoare. Nu sunt
antisemit şi nu există în scrisul meu nici un rând care să tăgăduiască virtuţile
neamului evreiesc. Dimpotrivă, într-o broşură a mea, Privelişti fugare, stă scris un
elogiu aşa de cald al acestor ca1ităţi, încât un publicist evreu, Leon Algazi, mutat
azi în Franţa, a calificat acel pasagiu drept «o perlă demnă de orice antologie». Cu
toate acestea, nu sunt nici filosemit. Am repetat până la saturaţie în scrisul meu:
«Precum există români buni şi români răi, tot astfel există evrei buni şi evrei răi».
Am constatat cu plăcere că şi regimul actual e de aceeaşi părere când am văzut că
aresturile şi puşcăriile, pe unde am trecut până acum, sunt pline de români şi de
evrei.
16

Ibidem, p. 208.
Ibidem.
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Ibidem, p. 209.
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Ibidem, p. 216.
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Potrivit acestui principiu, care e moral, iar nu rasial, am avut colaboratori
evrei la toate pub1icaţiile pe care le-am scris. În administraţia ziarului
«Calendarul» am avut şapte evrei, între care d. David Bărbutză, administrator, Paul
Samoil, Batalion, Mircea Stein, inspector şi alţii; iar în redacţie câţiva cronicari şi
reporteri, între care pe d. C. Linden, actualul deputat socialist, la revista
«Gândirea» am avut destui colaboratori evrei printre care: d. Tudor Vianu, redactor
permanent, M. Mircea, F. St. Streitman, filosoful I. Brucăr, Nina Façon,
Rosenkrantz, Ştefan Baciu etc. Între secretarii de redacţie ai acestei reviste au
strălucit doi evrei: Tudor Vianu şi Ştefan Baciu. Pe lângă literatură şi filosofie,
această revistă a promovat şi artele plastice cum n-a făcut-o încă nici o altă
publicaţie din această ţară. Artiştii plastici evrei au fost remarcaţi deopotrivă cu cei
români, iar operele reproduse, la fel. Printre ei: Iser, Marcel Iancu, Maxy, Daniel,
Viscont, Mina Byk, Popst-Kreid, Margareta Sterian etc., etc. N-a existat un artist
plastic evreu să nu fi fost remarcat cu elogii în revista mea”20.
Pentru a întări cele relatate, Nichifor Crainic vine cu exemple şi mai
concrete care urmăreau, cel puţin aşa spera cel supus judecăţii instanţelor
comuniste, să contribuie la dezvinovăţirea sa: „Afară de cele spuse mai sus, în
viaţa mea practică am fost consecvent cu credinţa mea creştină şi am stat în
ajutorul oricărui evreu care a venit şi mi-a cerut-o în timpuri grele.
Cazul profesorului Tudor Vianu, apărat de mine şi în consiliile ministeriale
şi în Academia Română, nu este izolat.
Există un modest publicist evreu, Solomon Segall, pe care soţia mea şi eu
1-am ocrotit timp de 25 de ani în toate chipurile posibile, până l-am făcut pensionar
al Casei de Pensii a Scriitorilor. În anii 1943-44, sub Antonescu, modificând legea
acestei Case, în calitate de preşedinte al ei, am păstrat neatinsă pensia d. Solomon
Segall, cât şi a poetului A. Toma, cu toate împotrivirile ministerului.
Pe d. C. Linden, azi deputat socialist, 1-am luat pe seamă faţă de Prefectura
poliţiei, printr-o declaraţie scrisă şi subscrisă de mine. Pe dentistul Bernath, care
locuia în acelaşi bloc cu mine, l-am ajutat cu intervenţii şi sfaturi să-şi evacueze
familia din capitala bombardată, 1-am adăpostit în casă la mine şi i-am pus la
dispoziţie absolut gratuit o cameră de care s-a folosit şapte luni.
În timpul bombardamentelor, am pus la dispoziţia familiei Berco şi
Solomon, vecinii mei, întreaga redacţie a revistei «Gândirea» din str. Domniţa
Anastasia 16, predându-le cheile. În această vreme de prigoană, reşedinţa mea se
transformase în azil de noapte unde dormeau, pe birouri, pe canapele şi pe jos,
evrei refugiaţi din provincie şi ocrotiţi de bătrâna doamnă Berco”21.
Tratând perioada 6 septembrie 1940 - 23 august 1944, actul de acuzare
consemnează: ,,Cotropirea României de către germani fiind realizată în 1940,
Crainic, ca şi ceilalţi militanţi hitlerişti, caută prin toate mijloacele să convingă
opinia publică că drumul pe care a fost târâtă ţara este cel bun şi firesc.
20
21

Ibidem, p. 216-217.
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Următoarele pasagii, identice cu câteva sute, ce le-a scris în ultimii patru
ani, îl caracterizează pe acest vinovat”22.
Pornind de la cele evidenţiate în actul acuzator, Nichifor Crainic aduce o
serie de argumente în favoarea sa, menite a demonstra contrariul aspectelor pentru
care era judecat, comentând cele trei fragmente ale unor articole ale sale, utilizate
de către acuzatorii publici ca material probatoriu în instanţa de judecată:
„Care sunt acele «toate mijloacele» de a convinge opinia publică? Actul de
acuzare nu precizează nimic decât cele trei citate. Dar face o afirmaţie de-a dreptul
uluitoare când adaugă că aceste trei citate sunt «identice cu câteva sute» scrise în
perioada antonesciană. Cu alte cuvinte, eu aş fi desfăşurat în cei patru ani o
activitate uriaşă pentru a convinge lumea românească să se simtă bine în braţele
hitlerismului.
La această acuzaţie răspund:
N-am scris în cei patru ani decât la revista «Gândirea».
«Gândirea» apărea 10 numere pe an.
În perioada antonesciană au apărut 36 de numere în total.
Admiţând că aş fi scris în fiecare număr câte un articol hitlerist, unde sunt
oare cele câteva sute cu care mă încarcă aşa de strivitor actul de acuzare ?
«Gândirea» era însă o revistă literară, artistică şi filosofică; ea nu se ocupa
decât tangenţial cu fenomenul politic. Colecţia ei stă dovadă că articolele prime
erau scrise câteodată de mine, iar alte dăţi de ceilalţi colaboratori. Din cele vreo 36
tipărite în această vreme, nu ştiu dacă sunt 7-8 ce-mi aparţin, cele mai multe având
cu totul alt caracter decât cel «hitlerist», cum zice actul de acuzare, abia s-au putut
desprinde din ele cele trei pasagii trecute în textul acuzator”23.
Pentru a-şi întări argumentele, Nichifor Crainic aduce în atenţie respectivele
citate considerate acuzatoare pentru activitatea sa de gazetar.
În ceea ce priveşte apropierea de statul german, evidenţiată în numărul 2
din 1941 al revistei „Gândirea”, cel aflat în boxa acuzaţilor susţine că a „cerut-o cu
mulţi ani în urmă şi, în această perspectivă, am considerat totdeauna grupul etnic al
germanilor din România ca o punte de aur între noi şi Reich”24.
O explicaţie detaliată şi de substanţă a ceea ce a dorit să pună în lumină
prin exprimarea punctului său de vedere referitor la ceea ce considera că reprezintă
comunitatea germanilor din România, la raporturile acesteia cu majoritatea
populaţiei ţării, vine tot din partea lui Nichifor Crainic: „Fraza aceasta e tăiată nu
dintr-un articol de-al meu, ci dintr-o scurtă recenzie, cu literă mică, exact de la
sfârşitul numărului respectiv din revistă. Şi nici măcar nu e iscălită cu numele meu
întreg, ci numai cu iniţialele: N.C. Dacă aş fi dat însemnătate acestei idei, aş fi
dezvoltat-o într-un articol plin. Despre ce vorbeşte această recenzie? Despre o
broşură a profesorului sas din Braşov, Oscar Wittstock. Recenzia începe chiar aşa
22

Ibidem, p. 241.
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«O punte de la popor la popor - aşa intitulează profesorul Oscar Wittstock broşura
redactată în limba germană despre activitatea Institutului de cultură românogermană, care a funcţionat cinci ani în Braşov». Îi rezum mai departe conţinutul şi
dau numele conferenţiarilor români şi saşi, care au vorbit în cadrul acestei asociaţii
culturale. În consideraţiile sumare, pe care le fac, reamintesc că «Gândirea» şi
revista săsească «Klingsor» s-au ocupat regulat de «cunoaşterea reciprocă» dintre
noi şi saşi.
Această notiţă e tipărită la şase luni după pierderea Ardealului de nord.
Fraza incriminată respiră regretul că apropierea pe care o cerusem «cu mulţi ani în
urmă», - adică în 1933 - nu s-a făcut la timp pentru a evita pierderea. Expresia că
saşii sunt «o punte de aur între noi şi Reich» e, precum se vede, luată din însuşi
titlul broşurii recenzate de mine. Însuşindu-mi-o, am voit să-i măgulesc pe saşi. Şi
iată de ce:
Sunt unul dintre foarte puţinii scriitori din România care am urmărit foarte
atent, un sfert de veac, aspiraţiile minorităţilor din ţara noastră, căutând să-i apropii
pe cât am putut.[…].
În perioada dramei Ardealului, saşii au fost de partea noastră. După
pierderea Ardealului, noi, românii, care aveam nevoie să lămurim lumea germană
asupra nedreptăţii ce ni s-a făcut, dar n-aveam priză în acea lume, legam o nădejde
de însăşi propaganda saşilor în favoarea noastră. De aceea, în continuarea frazei
incriminate, ziceam: «Dintre minorităţile României Mari, erau singurii oameni pe
care ne puteam bizui».
Şi iată ce spuneam la sfârşitul notiţei cu pricina:
«Ecoul unor astfel de acţiuni l-am cunoscut în toamnă, cu prilejul vizitei la
Viena, când, din mărturisirile unanime ale profesorilor universitari, reieşea că
tinerimea studioasă a saşilor din România s-a declarat hotărât de partea noastră în
durerosul conflict pe care l-am avut cu ungurii. Germanii din ţara noastră, care
merg în Reich sau vin în atingere cu cosângenii lor de acolo sunt, - şi pot fi mai
mult încă, - cel mai de seamă factor pentru a ne face cunoscuţi în marea lume
germană».
Acesta este tot secretul acelei metafore cu puntea de aur, cu care i-am
gratificat în notiţa cu pricina. I-am privit aici pe saşi din perspectiva centripetală,
ca elemente aderente la interesele statului român. De bună seamă că acuzaţia a dat
un sens întors frazei mele, ca şi cum eu aş fi lăudat pe saşi în funcţia de
instrumente ale dominaţiei germane în România”25.
Al doilea citat incriminator, cuprins în articolul „Aliaţii lui Adolf Hitler”,
apărut în nr. 7 din 1941 al revistei „Gândirea”, face referire la armata germană şi la
conducătorul acesteia, însuşi Adolf Hitler: „În Europa de azi se numără pe degete
popoarele cărora li s-a dat onoarea de a se rândui «umăr la umăr» cu cea mai
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Ibidem, p. 242-243.
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puternică armată din lume, care e armata lui Adolf Hitler. […] Führerul s-a înscris
în istorie. El ne-a redat putinţa de a lupta”26.
Argumentul explicativ este reflectat pe larg de colaboratorul revistei
amintite: „Aceste trei fraze scurte sunt rupte şi ciuntite în aşa fel încât par un elogiu
fără nici un motiv românesc. În realitate, propoziţiunea: «Führerul s-a înscris în
istorie» din actul de acuzare, sună în articolul meu aşa: «Führerul german s-a
înscris în istorie printre ctitorii României.» Iar mai departe: «El ne-a redat putinţa
de a lupta; prin el am şters rugina de pe arme şi am suflat cenuşa defăimării de pe
numele ţării. Gândiţi-vă la prăpastia prăbuşirilor de ieri, ca să puteţi măsura cu
toate dimensiunile bucuriei culmea pe care stăm astăzi.»
Tipărit în septembrie 1941, la câteva luni după izbucnirea războiului,
articolul acesta este o expresie hiperbolică a bucuriei adânci româneşti, ce ne
stăpânea atunci. Nu e un elogiu pentru Hitler că a cucerit Austria, Cehoslovacia,
Polonia, Franţa şi celelalte ţări, ci o tresărire în ochii lumii. Cine vrea să înţeleagă
cu suflet cinstit bucuria mea de-atunci, rog respectuos să-şi amintească durerea,
umilinţa şi ruşinea, pe care le-am trăit în anul marilor catastrofe 1940, când n-am
avut nici o posibilitate să ne manifestăm. Să-şi amintească cum aşa-zişii noştri
aliaţi din Occident ne părăsiseră cu totul şi, văzându-ne în adâncul nenorocirilor, în
loc să ne plângă, presa lor ne-a batjocorit în chipul cel mai neomenos, înfierândune ca pe cel mai laş popor din lume. Eu am citit cu suflet însângerat această presă
şi n-am uitat-o nici acum. În comparaţie cu acea restrişte naţională şi morală, vara
anului 1941 ne-a dat înalte satisfacţii şi naţionale şi morale, de care orice popor are
nevoie ca să poată ridica fruntea în lume.”27
În ceea ce priveşte ultimul fragment de articol apărut în aceeaşi revistă
„Gândirea” din noiembrie 1942 şi utilizat de către acuzatorii publici împotriva lui
Nichifor Crainic, acesta era prezentat astfel în actul de acuzare: „În momentul de
faţă, obligaţia noastră, a tuturor celor ce simţim în noi pulsaţia voinţei unanime a
ţării, e să clădim zid în jurul omului care rezumă România, chiar dacă ar fi s-o
facem fără voia domniei sale.”28
Nichifor Crainic îşi susţine şi în această privinţă nevinovăţia, constatând că
respectivul fragment de articol „a părut aşa de puţin însemnat chiar Tribunalului
Poporului, încât a fost lăsat deoparte din textul sentinţei, pe care Onorata Curte a
anulat-o. Dar fiindcă figurează în acuzare şi pentru a i se vedea sensul adevărat, îl
voi reproduce în contextul din care a fost scos. Iată-l:
«Avem o rană adâncă de vindecat, care sângeră încă în trupul naţiei, avem
o poziţie de cucerit în noua rânduială a Europei, o poziţie vrednică de însuşirile
noastre probate. Acestor nevoi elementare de viaţă ale neamului nostru nimeni altul
decât Mareşalul nu le poate da un glas mai autorizat şi mai ascultat şi mai direct, în
capitala continentului (Berlin - n.n.), la momentul istoric decisiv. Mă simt dator ca
26
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român să atrag atenţia asupra acestui lucru de o însemnătate covârşitoare pentru
noi. Şi oricine e în măsură să o facă e dator să informeze şi să orienteze. În
momentul de faţă, obligaţia noastră, a tuturor celor ce simţim în noi pulsaţia voinţei
unanime a ţării, e să clădim zid în jurul omului care rezumă România, chiar dacă ar
fi s-o facem fără voia domniei sale. E singurul comandament cu adevărat românesc
al vremii. Mă gândesc îndeosebi la tinerii care au crezut că în conducerea unui stat
tot ce zboară se mănâncă şi care, în urma greşelilor proprii, se socotesc oropsiţi.
Poate aş avea şi eu motive personale să stau în ungherul îmbufnării şi să clocesc
răzbunări. Dar asta e oare misiunea unui naţionalist când ţara lui şi-a pus întreaga
soartă în cumpăna vieţii şi a morţii ?»
Sensul moral al acestui pasagiu e cum nu se poate mai limpede. Rana
noastră nevindecată era Ardealul răpit. Germania, în anul acela, 1942, era
atotputernică în Europa. Atmosfera se schimbase considerabil în favoarea noastră
şi în defavoarea Ungariei. Dar noi ne înfăţişam dezbinaţi, cu sute de legionari
rebeli, fugiţi în Germania, ostatici în mâna guvernului berlinez, care astfel putea
exercita oricând presiuni asupra lui Ion Antonescu. Pentru ca revendicările noastre
să aibă tăria necesară, făceam apel la solidaritatea naţională. Pledam pentru cauza
Ardealului”29.
O altă acuzaţie era aceea prin care Nichifor Crainic era considerat
conducătorul spionajului german în calitatea sa de ministru al propagandei în
cabinetul Ion Antonescu: „Propagandistul, militantul, hitleristul din ţară şi
străinătate astfel caracterizat, este completat de ministrul hitlerist al propagandei
regimului Antonescu, ce lucrează în epoca ministerială cu 20 de ziarişti germani.
Aceştia fotografiază şi ridică planuri din toată ţara, cu toată opoziţia Statului major,
ziariştii fotografi nefiind decât ofiţeri germani topografi, ale căror lucrări se strâng
la şeful lor şi protectorul din România, Nichifor Crainic, spionul german Harold
«Naianu», ce face parte din grupul de spionaj pentru ţările latine, subaltern direct al
Colonelului Nicolai, şeful serviciului de spionaj german”30.
Referitor la această învinuire, Nichifor Crainic oferă în memoriile sale o
detaliată şi argumentată explicaţie: „Mai întâi, pe ce dovadă se bazează această
învinuire? Absolut pe nici una. Nici măcar un martor mincinos nu s-a găsit să o
susţină! Se spune că aceşti spioni topografi, camuflaţi în ziarişti, fotografiau şi
ridicau planuri «cu toată opoziţia Statului major.» Când, unde, către cine a făcut
opoziţie acest Stat major? Şi care erau pe nume acei 20 de ziarişti germani? Şi de
ce trebuiau să mă aibă şef şi ocrotitor pe mine, român? - când, în vremea când eu
eram ministru, 27 ianuarie - 30 mai 1941, armata germană se găsea răspândită în
România ca misiune militară de instrucţie încă de la 12 octombrie 1940! Eram eu
specialist topograf sau fotograf ca să le corectez lucrările şi să le trec mai departe?
Eram un expert în spionajul militar ca germanii să aibă absolută nevoie de mine ca
mijlocitor între spionii germani şi o centrală de spionaj german? E inexplicabil
29
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acest rol de mijlocitor ce mi se atribuie, introducându-mă într-un mod cu totul
inutil în chiar secretele armatei germane şi încă în calitate de şef de spioni! De
altfel, sună frumos: profesor universitar, membru al Academiei Române, ministrul
propagandei şi şef de spioni germani! Dar, culmea grotescului o atinge această
învinuire când mă pune în legătură cu organizaţia de spionaj a «colonelului
Nicolai». Nu auzisem de acest nume până la actul meu de acuzare. La Văcăreşti mă
găsesc din întâmplare în aceeaşi celulă colectivă cu Eugen Cristescu, fostul director
general al Serviciului Secret. E competent în această materie. L-am întrebat ce este
această organizaţiune a «colonelului Nicolai». Mi-a răspuns că această
organizaţiune a existat şi a funcţionat cu 30 de ani în urmă, pe vremea primului
război mondial. După acel război, Nicolai şi-a povestit într-o carte isprăvile de
spionaj, iar organizaţia lui s-a dizolvat. Astăzi e mort de mult! Iată pentru cine
colectam eu în 1941 fotografiile şi planurile ridicate de spionii germani din
România!”31.
Continuându-şi demonstraţia care să contribuie la înlăturarea acuzaţiei de
spionaj în favoarea Germaniei, Nichifor Crainic a susţinut în continuare că,
„cercetându-se activitatea mea ca ministru al propagandei şi negăsindu-se nici un
element de acuzaţie, a trebuit să se inventeze ceva care să justifice calitatea de
«agent de execuţie al hitlerismului în România»32”.
În sprijinul apărării sale faţă de acuzaţia de spionaj, Nichifor Crainic face
apel şi la „un lung memoriu al Uniunii presei străine din România împotriva mea
tocmai pe motivul că refuzam să dau ziariştilor străini, - germani şi italieni, informaţiile ce mi le cereau.
Memoriul e semnat de germanul Schickert, reprezentantul Agenţiei
D.N.B., în calitate de preşedinte al Uniunii presei străine din România, şi de
italianul Trandafilo, în calitate de vicepreşedinte. Memoriul, de o îndrăzneală cu
totul neobişnuită, e adresat lui Ion Antonescu şi mă acuză, ca ministru al
propagandei, de rea voinţă faţă de ziariştii germani şi italieni, fiindcă refuzam să le
servesc informaţiile pe care mi le cereau. El datează din luna aprilie 1941, adică
după două luni şi jumătate din cele patru, cât am fost ministru”33.
În relatarea sa, acuzatul face referire la mărturia lui Oscar Cizek cu privire
la cele consemnate anterior: „În depoziţia sa, martorul Oscar Walter Cizek, pe
atunci directorul Presei, confirmă existenţa acestui memoriu, confirmă că el a fost
făcut cu aprobarea lui von Killinger, - căci fără aprobarea lui reprezentantul
Agenţiei D.N.B. nu făcea nimic, - şi mai confirmă că scopul acestui memoriu era
înlăturarea mea de la minister, - ceea ce s-a şi întâmplat34”.
Concluzionând în ceea ce priveşte această ultimă acuzaţie la care s-a făcut
referire în paragrafele anterioare, Nichifor Crainic constată, pornind de la
31
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memoriul Uniunii Presei Străine din România, îndreptat împotriva sa, că „toţi
reprezentanţii presei străine, cu asentimentul Legaţiei germane, s-au ridicat
împotriva mea, nemulţumiţi că nu-i serveam cu informaţii din viaţa internă a ţării
mele”35.
În continuare, cel supus judecăţii se întreabă retoric: „Cum se potriveşte
oare acest fapt cu bizareria născocită de actul de acuzare cu spionajul topografic şi
fotografic?”36.
Astfel, pe baza celor evocate, Nichifor Crainic caracterizează documentul
elaborat de acuzatorii săi publici, fără a fi departe de realitate, astfel: „Un act de
acuzare care foloseşte asemenea mijloace nu dovedeşte altceva decât voinţa de a
mă distruge cu orice preţ, în pofida adevărului şi a dreptăţii”37.
O ultimă acuzaţie este aceea referitoare la fuga lui Nichifor Crainic în
Germania. În ceea ce priveşte această din urmă acuzaţie, memoriile celui în cauză
consemnează: „Ultima acuză ce mi s-a pus în sarcină e aceea că aş fi fugit în
Germania pentru ca, împreună cu duşmanii, să-mi atac ţara. Nu mă simt obligat să
mă apăr împotriva acestei fantezii. Deşi actul de acuzare mă recomanda pedepsei
pentru această culpă imaginară, Tribunalul Poporului, semnalând-o în textul
sentinţei pronunţate în lipsă, nu mi-a aplicat totuşi nici o pedeapsă. Dovadă că
acuzaţia aceasta, ca şi cea privitoare la spionajul topografic, n-a fost luată în serios.
Acuzatorii mei, d. C. Vicol şi I. D. Ioan, erau obligaţi prin lege să dovedească atât
fuga mea peste hotare, cât şi modul cum mi-am atacat ţara. N-au făcut-o - şi lucrul
acesta mă dezobligă total”38.
Prezentarea detaliată a capetelor de acuzare şi a argumentelor pe care
Nichifor Crainic le-a adus în apărarea sa are ca punct final obiecţiile inculpatului
faţă de încadrarea sa în prevederile legii nr. 312/1945, pentru urmărirea şi
sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război, act normativ
intrat în vigoare, aşa cum a mai fost evidenţiat, în aprilie 1945. În cele consemnate,
autorul aduce ca argument în susţinerea cauzei sale exemplul purtătorului de
cuvânt prin radio al Agenţiei germane D.N.B., Hans Frietsche, achitat de
Tribunalul Internaţional de la Nürnberg, respectiva instanţă extraordinară
considerând, conform relatării lui Nichifor Crainic, că propaganda orală şi scrisă
nu poate fi încadrată în faptele incluse în categoria crimelor de război sau a celor
îndreptate contra păcii şi umanităţii: - Actul de acuzare mă încadrează în art. II,
litera o din legea 312/194539, lege în vigoare când s-a redactat acest act. Astăzi e în
35
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vigoare o altă lege relativă la cei ce au săvârşit crime de război sau crime contra
păcii şi umanităţii, şi anume legea 291 din 18 august 1947. Întocmită în acord cu
prevederile tratatului de pace, această lege ultimă reprezintă desigur mai multă
preciziune în raport cu scopul pe care îl urmăreşte. Această lege exclude din textul
ei art. II, litera O din legea anterioară, 3l2. Prin excluderea acestui articol, legea în
vigoare astăzi e în acord şi cu normele fixate de Tribunalul Internaţional de la
Nürnberg, care, se ştie, a achitat pe Hans Frietsche, purtătorul de cuvânt prin radio
al Agenţiei hitleriste D.N.B., pe motiv că propaganda, fie orală, fie scrisă, nu intră
în categoria crimelor de război sau a celor contra păcii şi a umanităţii. Prin urmare,
chiar admiţând prin absurd că eu aş fi fost un infam propagandist hitlerist, cum mă
înfierează actul de acuzare, totuşi n-aş putea fi culpabil nici după normele
Tribunalului Suprem de la Nürnberg şi nici după legea românească 291, pusă de
acord cu normele acelui tribunal”40.
Dovedindu-se un bun cunoscător al contextului internaţional, a
documentelor adoptate la nivel internaţional, cel puţin până în momentul arestării
sale, pe 23 mai 1947, Nichifor Crainic consemnează, făcând referire şi la
categoriile de crime cuprinse în prevederile Tratatului de pace de la Paris, semnat
şi de România pe 10 februarie 1947: „Tratatul de pace distinge trei categorii de
crime: crime de război, crime contra păcii şi crime contra umanităţii. Am fost eu
militar şi am săvârşit crime de război? Nu! Am fost în guvern când s-a declarat
războiul sau în timpul lui? Nu. Am săvârşit vreo crimă împotriva evreilor sau a
popu1aţiei civile? Nu! Nici o faptă nu mă încadrează în nici una din cele trei
categorii. Acum, ridicându-ne de pe planul faptei pe planul scrisului. Am cerut
războiul în scrisul meu? Niciodată! Am tulburat pacea cu scrisul meu? Nu! Am
demonstrat că e un scris profund pacifist. Am asmuţit contra evreilor sau am
aprobat ororile săvârşite contra lor? Niciodată! Dimpotrivă, i-am ocrotit în casa
mea, am botezat, am intervenit pentru ei la autorităţi, pe unii i-am ajutat o viaţă
întreagă. Martori: Solomon Segall şi Doamna Berco41”.
Pentru a concluziona cu privire la procesul căruia Nichifor Crainic a fost
nevoit să îi facă faţă în calitate de deţinut politic, vom face apel tot la spusele sale
referitoare la respectiva procedură judiciară, afirmaţii care exprimau un adevăr de
necontestat şi extrem de deranjant pentru autorităţile comuniste: „Procesele
politice, cum e acesta, au o valoare foarte relativă. Ceea ce era socotit ieri ca lucru
perfect legal, e socotit azi drept culpă, iar ceea ce azi e culpă, mâine e socotit ca
virtute. Comuniştii, osândiţi ieri, sunt azi sau martiri sau eroi sau conducători de
ţară42”.

scopurilor lor politice sau la aservirea vieţii economice a ţării în detrimentul intereselor
poporului român”.
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În vara anului 1948 Nichifor Crainic este încarcerat, aşa cum a fost
evidenţiat, la Aiud, închisoare în care a rămas timp de 14 ani fără a fi judecat.
Însă lupta lui Nichifor Crainic pentru a-şi apăra cauza a continuat şi după
încarcerarea sa la Aiud.
Argumentele lui Nichifor Crainic, prezentate în detaliu, i-au pus în
dificultate pe acuzatori, verdictul fiind amânat de mai multe ori datorită acţiunii
foarte bine fundamentate din partea celui supus judecăţii, acţiune respinsă la
începutul anului 1949, mai exact pe 15 ianuarie 1949.
Demonstrându-şi capacitatea de a nu ceda în faţa a ceea ce considera că
reprezintă o nedreptate, Nichifor Crainic a întocmit un nou memoriu, datat
2 septembrie 1949, prin care a atacat hotărârea instanţei, motivând că „nu a fost
judecat în fond43”.
Pe 29 decembrie 1949 cauza s-a rejudecat, fiind din nou respinsă. Anul
1950 a constat într-o nouă atacare de către Nichifor Crainic a hotărârii de
respingere a cauzei.
Cum era de aşteptat, instanţa de judecată a respins din nou cauza sa pe 27
iunie 1950.
Şase ani mai târziu, pe 11 decembrie 1956, cel încarcerat la Aiud a depus o
nouă cerere de revizuire, înaintată Tribunalului Capitalei, aceasta fiind declarată
nefondată şi respinsă, prin urmare, la 1 iulie 1957.
Această din urmă cerere de rejudecare a cauzei sale a avut la bază decretul
nr. 421 din 1956 prin care o serie de ziarişti au fost graţiaţi, în cererea respectivă,
inculpatul reinterând: „În articolele mele, în studiile şi în cărţile mele am combătut
rasismul german şi am propagat pacifismul fiindcă era singurul mijloc de a ne
păstra graniţele ţării44”.
Cererea a fost respinsă de Tribunalul Capitalei, aşa cum s-a evidenţiat, pe
1 iulie 1957, Nichifor Crainic având dreptul de a face recurs, acesta revenind cu o
nouă cerere pe 27 februarie 1958, în care se consemna: „N-am fost, nu sunt şi nu
pot să fiu legionar. Motivul principal e că eu nu pot admite uciderea ca metodă de
luptă politică. E o metodă ce se contrazice cu tot ce am scris şi am profesat în viaţa
mea întreagă. […] Sunt 11 ani de când fac închisoare grea, aşteptând minimum de
dreptate: acela de a fi judecat după faptele mele!”45.
Şi această din urmă cerere a fost respinsă de acelaşi Tribunal al Capitalei,
astfel că Nichifor Crainic a mai cunoscut încă patru ani sistemul concentraţionar al
regimului totalitar comunist.
A fost eliberat pe 24 aprilie 1962, în conformitate cu prevederile
Decretului de graţiere nr. 283/1962, al Consiliului de Stat al Republicii Populare
Române, după 15 ani de temniţă, fără nici o explicaţie şi fără a fi repus în drepturi.
În cei zece ani cât a mai trăit i s-a solicitat să scrie pentru comunităţile româneşti
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din exil, colaborând astfel la revista Glasul Patriei, publicaţie editată pentru a fi
difuzată exclusiv în străinătate şi care se adresa românilor din exil.
Prezenţa lui Nichifor Crainic în paginile revistei, în calitate de autor de
articole, era considerată de autorităţi un mijloc de a trezi interesul românilor
refugiaţi în afara ţării după 23 august 1944.
La zece ani după eliberare, mai exact în august 1972, Nichifor Crainic a
încetat din viaţă la Mogoşoaia, fiind înmormântat la cimitirul Sfânta Vineri din
Bucureşti. Între preoţii care au oficiat slujba de înmormântare s-a aflat şi părintele
Ioan Sămărgiţean, cel care i-a asigurat un ultim adăpost înainte ca Nichifor Crainic,
Ion Dobre pe adevăratul nume, să cunoască duritatea universului concentraţionar,
clădit cu deosebită perseverenţă după 23 august 1944 de regimul comunist.
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