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În urmã cu 70 de ani, în noaptea de 27/28 noiembrie 1940, a fost asasinat, de
o echipã de legionari, Nicolae Iorga — marea glorie a românismului dintotdeauna.
Am considerat cã un asemenea trist eveniment meritã ºi trebuie marcat în vreun
fel. În ceea ce ne priveºte, am ales sã evocãm din viaþa ºi opera savantului de talie
mondialã crâmpeie din veghea sa neostoitã la devenirea ºi dãinuirea Statului ro-
mân în contextul anilor de restriºte ai începutului celui de-al doilea rãzboi mondial.
În numãrul trecut al Revistei de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale am

prezentat aspecte din gândurile inconfundabilului mare gazetar despre rãzboiul
pornit ºi pacea mult aºteptatã, privite în ansamblul lor.
De aceastã datã ne vom opri la paginile publicistice din aceeaºi perioadã, sep-

tembrie 1939 — noiembrie 1940, structurate pe liantul apãrãrii integritãþii terito-
riale ºi independenþei naþionale ale României primejduitã, greu încercatã.

Drumeþ în calea lupilor

Guvernul horthyst revizionist de la Budapesta, prin declaraþii ministeriale,
ameninþa fãþiº cu „dispariþia, care va veni de la sine“, a unuia din tratatele de
pace încheiate dupã ultimul rãzboi mondial.
Iorga, în tabletaCeva la care nu se rãspunde, reamintea cum el fusese totdeauna

de pãrere cã „anume atacuri contra noastrã nu trebuie sã rãmâie nerelevate,
oricare ar fi locul de unde pleacã ºi tonul cu care se rostesc“. Ultimele luni din
viaþa lumii, însã, învederau „lipsa de orice valoare ºi a declaraþiilor ºi chiar a în-
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voielilor scrise, a mãgulirilor ca ºi a ameninþãrilor. Îmbrãþiºãrile isprãvesc cu o
strângere de gât ºi jurãmintele se împrãºtie ca fumul“.
Erau acestea „comedii triste“ generatoare de atâta suferinþã omeneascã. Erau

realitãþi ce-l fãceau pe Iorga sã recomande „sã nu ne lãsãm asiguraþi de nicio fã-
gãduialã ºi sã nu fim impresionaþi de nicio sfidare“.
Rãzboiul era încã departe de a-ºi fi amuþit bubuitul tunurilor. Iar la sfârºitul

marilor sforþãri, totul se va fi hotãrât altfel. Va exista o masã a tratativelor, unde
„câþiva mai puternici vor aduce deciziuni, care nu vor fi totdeauna cele la care
se aºteaptã lumea ºi se lãsa a se întrevedea prin indiscreþii ordonate ºi, pe urmã,
va veni executarea.
Iar aceasta — avertiza Iorga — se va face în dauna acelora singuri cari nu vor

ºti sã-ºi apere dreptul aºa, cu arma în mânã pânã la ultimul sacrificiu.
Iar încolo vorbeascã fiecare cât ºi cum vrea... Nu e rost sã rãspundem“.1
Zi de doliu ºi Aºa sã ne ajute Dumnezeu sunt douã poeme în prozã ale durerii,

publicate în Neamul Românesc din 4 iulie 1940. În ele se vorbeºte despre „marea
nedreptate, cumplita silnicie“, sãvârºite asupra integritãþii teritoriale a României
prin „Ultimatumul Molotov“ (raptul Basarabiei ºi Bucovinei de Nord).
Iorga, cutremurat de brutala expresie a forþei, va insera în gazetã câteva vorbe

de înþelepciune româneascã în faþa vicisitudinilor istoriei, ce brãzdau — a câta
oarã? — bravul chip al unui popor demn în trãirile-i milenare.
„Un popor paºnic a fost redus la tãcere— exprima Iorga.
În chestiunea teritoriilor naþionale drepturile niciodatã nu se prescriu; iar

dreptatea unui Neam întotdeauna triumfã.
Istoria ne-o dovedeºte cu prisosinþã.
De aceea avem inimile însângerate, dar nu deznãdãjduite“.
„Europa liberã— atrãgea, de asemenea, atenþia Iorga — înseamnã o Europã

sprijinitã pe State naþionale libere. Libertatea lor trebuie deci respectatã ºi apã-
ratã. Iar apãrarea nu se poate, în cel mai nobil sens englez al cuvântului, decât a-
tunci când li se respectã dreptul ºi nu li se ia în batjocurã însãºi fiinþa lor moralã.
Nici de reprezintanþii înºiºi ai «libertãþii», nici de oamenii pe cari aceºtia îi
primesc în casa lor“.
În ceasul dramaticelor încercãri, Iorga îndeamnã la îmbãrbãtare:
„Marile dureri sunt mute.
Vorbele goale ºi clevetirea prosteascã fac rãu neamului românesc.
Doliul sã îl purtãm cu demnitate ºi în tãcere.“2
În pragul tragediilor noastre naþionale, Iorga rostea îndurerat Ce nu mi se

poate cere. În acele vremuri „de prãbuºiri, credinþile [lui Iorga] au rãmas întregi.
Ele se sprijinã toate pe noþiunea de libertate ordonatã.
Libertate în interior, fiecare aducând aportul conºtiinþii sale neatârnate pentru

binele patriei ºi al naþiei.
Libertate a popoarelor care au plãtit prin martirologiul lor, dreptul de a trãi de sine.
Vãd tot, înþeleg tot, îmi strâng buzele pentru a nu vorbi.Dar altfel nu pot sã fiu“.3
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Un corespondent al ziarului Deutsche Allgemeine Zeitung la Bucureºti, con-
tele Anton Knyphausen, caracteriza pe Iorga drept un „profet baroc cu barbã
lungã, care a scris asupra României o operã de istoric... care, ca poezie, e plãcutã
de cetit ici ºi colo“.
Replica lui Iorga este strivitoare — „Profetul baroc cu barba lungã“ fãcuse

studii la Berlin ºi Leipzig, fusese elevul iubit al lui Lamprecht, scrisese în limba
germanã douã volume de Istoria poporului român ºi cinci volume despre Istoria
Imperiului Otoman, era doctor în Filosofie de la Leipzig, colabora la istorii uni-
versale, germane ºi enciclopedii alãturi de învãþaþi nemþi, iar cu alþi savanþi cona-
þionali ai celui Un conte de pe ceia lume lucra ca vicepreºedinte al Comitetului
internaþional de istorie.
„Domnul conte— chestiona cu ironie Iorga— cãruia nu-i lipseºte numai barba,

n-are scuze de prezintat?
Rog Ministerul Propagandei sã-i traducã acest articol“4.
Se împlinea anul de când rãzboiul, cu tot cortegiul sãu de suferinþe, bântuia

lumea. Vremurile erau excesiv de aspre. Iorga dãdea sfatul cã, în astfel de con-
diþii, noi, românii, sã fim cu multã pazã. Nu era rãgazul înfãþiºãrii de teorii, nici
de-a încerca ambiþii. De jur împrejurul nostru, tot echilibrul lumii se rupsese „ºi
silinþi desperate vor trebui sã se facã pentru ca sã se ajungã din nou la o parte
mãcar din ceea ce a fost.
De aceea nu pot fi îndeajuns de criticate trei categorii de oameni: conducã-

torii grãbiþi spre mãrturisiri, care nu-ºi au locul acuma, oamenii politici cari se
îmbulzesc spre conducere ºi frãmântãtorii de teorii care nu se pot încerca pe pie-
lea noastrã.
Grozava noastrã suferinþã sã ni fie de învãþãturã...“.
Toate silinþele României, odatã declanºatã marea conflagraþie, fuseserã spre

a pãstra neutralitatea. Þara noastrã nu colabora „la o operã de duºmãnie cuprinsã
în nemilosul rãzboi“. State interesate câºtigau prin acorduri ºi tratate produse ale
noastre, dar — încunoºtinþa Iorga în tableta A nu jigni în zadar— nu putea ni-
meni „sã pretindã de la noi sã ne asociem la pãtimaºele lupte ce se poartã, fireºte,
prin presã.
De ni s-ar pretinde chiar a participa la acest rãzboi al cuvintelor, poporul nos-

tru, de o aleasã cuviinþã, n-ar putea sã afle în sufletul sãu ceea ce trebuie pentru
a-l duce.
Cine face altfel, ºi jigneºte fãrã rost, ºi fãrã folos calcã tradiþiile noastre cele

mai nobile“5.

Altã datã, scriind despre O metodã pentru a ne dezbina, Iorga consilia:
„Dezbinarea noastrã e cel mai sigur ajutor al strãinului.
Ea se încearcã prin toate mijloacele.
Nu e numai ispita care se întinde oamenilor politici doritori de a ajunge din

nou sau de a se înãlþa mai repede.
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ªi nu e nici numai ispita teoriilor care atrag ºi a teoriilor care folosesc.
Mãgulirea e ºi ea un mijloc.
Strãinul începe a orbi pe românul pe care-l laudã de acela pe care-l atacã.
Proºti cei ce se încred!“6.
Prin rãbdare ºi luptã — susþinea istoricul ºi bãrbatul politic Iorga — prin „ha-

rul lungilor noastre suferinþi prelungite pânã în clipa aceea, prin voia supremã a
misterului sacru care conduce lumile ne-am învrednicit de stãpânirea a trei pãrþi
din vechea Dacie.
Soarta ne-a lovit, fãrã ca, spunând aceasta, sã înþeleg a acoperi vreuna din rãs-

punderile pe care le pãstrãm pentru vremea care va veni.
Dar, oricât ar fi contribuit sistemul ºi oamenii de la noi, suferinþa grozavã, în-

noitã în fiecare zi, ne strânge.
Ea are ºi un bine.
Când vom reveni la ce-a fost, vom considera astfel fericirea de care ne vom

împãrtãºi.
Astfel, A trebuit, pentru aceasta, sã trecem pe aici“7.
Pe când þara noastrã strãbãtea prin mari încercãri, atingãtoare de însãºi fiinþa-i

naþionalã neatârnatã, Iorga semna tableta Minoritãþi care ne vreau:
„Poate din cauza sistemului nostru de a guverna, poate iarãºi din cauza bunã-

tãþii noastre ca naþie, sunt minoritãþi, care, la ceasul negociaþiilor care s-au ce-
rut, ne vor.
...Ne vor saºii mai bine decât pe vechii lor domni.
Ne vor ºvabii din pãrþile Sãtmarului.
Ne vor ºvabii din Banat.
Sunt, cred, destui pentru a ni da o mângâiere.
Dar, dacã ei ne vor, de ce nu vorbesc: clar ºi hotãrât acelora cari astãzi trag

mai greu în cumpãnã?“8.
În momentul în care mai marii zilei „diktau“ noi rãºluiri de pãmânt românesc,

Iorga semnala, în tableta Cetãþui care nu trebuie refãcute, ameninþarea ºi... con-
secinþele: „Desigur cã în alcãtuirea Statului român s-au þinut în samã drepturi et-
nice care nu se vor putea cãlca fãrã ca de acolo sã nu rezulte pentru cine ar face-
o mari primejdii de viitor...
Cine atacã azi vechile tratate ºi sperã sã capete ºi ce nu li se cuvine, nu-ºi dau

samã... Dacã ar înþelege, n-ar cere tot ce cer...“9.

În momentele de crunte suferinþi prin care trecea poporul român, marele
istoric publica încã o tabletã de excepþie — Mângâierea Griviþei:
„Astãzi, când unealta dominã pe om ºi victoria se câºtigã în fabricã, noi fiind

astfel aruncaþi pe planul al doilea sau al treilea, ºi când un stat care nu are o mare
industrie de rãzboi e redus a cãuta prin cele mai mari concesii ajutorul de arma-
ment al celui mai tare, e o mângâiere pentru sufletele noastre cu tot mai adânci
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rãni, amintirea luptelor de la 30 august ºi de la începutul lui septembrie 1877,
supt neuitatul Rege Carol I-iu.
Sângele care s-a vãrsat atunci n-a adus cãderea Plevnei ieºitã din rãbdarea, re-

comandatã de acelaºi Domnitor român, a unui lung asediu. Dar acele câteva mii
de þãrani conduºi de o clasã conducãtoare plinã de încrederea în sine, au folosit
imens, peste atâtea decenii, pânã mai ieri, faimei în lume a unei naþii socotite cã
nu poate sã se batã ºi care a rãsãrit deodatã eroicã în marea încercare a armelor“.
De acolo, susþine cu justeþe Iorga, a ieºit „efectul moral care a contaminat din

generaþie în generaþie, începând cu noi, copiii de atunci cari am intrat în viaþa pu-
blicã aducând o concepþie de încredere în sine ºi de vitejie!
Spre mormintele de la Plevna, pe care cavalerismul Regelui Boris ni le-a pro-

mis ca exteritoriale, nu se poate îndrepta destulã recunoºtinþã“10.
La 2 septembrie 1940, Iorga a retipãrit în Neamul Românesc tableta Numai

douã cuvinte, apãrutã iniþial în revista Þara Noastrã:
„Se discutã rostul viitor al Ardealului. Toate argumentele noastre s-au isprã-

vit. Le vom prezinta unde ar începe o discuþie pe care nu noi am cerut-o. Dacã
vor fi oameni s-o înþeleagã, aceasta va fi mai bine pentru pacea lumii. Prin presã
cred cã s-au spus de mult cele din urmã cuvinte.
E însã cineva care n-a vorbit încã. E poporul însuºi a cãrui moºtenire e adusã

înainte.
El are un grai special, care nu intrã nici în diplomaþia specialiºtilor, nici în

rãzboiul Statelor.
Acei cari ni poartã continuu gând rãu, în loc sã-ºi îngrijeascã de primejdiile

lor, care sunt multe, cunosc felul acesta de a vorbi al românului ardelean.
L-au mai auzit de multe ori.
ªi-ar fi bine sã nu se mai întâlneascã din nou cu dânsul.
Mi s-a cerut sã dau câteva rânduri în ceea ce priveºte ceasul greu de acum.

Pentru guvernanþi am un sfat, care nu se poate da în vileag, pentru milioanele de
români de acolo nu mai trebuie unul“11.
Iar atunci când nedreptatea crudã sfârtecã în trupul þãrii, în Neamul Românesc

apare o tabletã fãrã titlu:
„S-a sfâºiat trupul Þãrii, farã voia noastrã.
Împotrivirea noastrã a fost împiedecatã cu silnicie ºi cu asprime.
Români,
Vremurile grele ne-au ajuns.
Sã ne reculegem ºi sã privim senini, mereu îndureraþi, înainte.
Dreptatea Neamului va izbuti sã înfrângã cumplita nedreptate a oamenilor“12.
Încã o silnicie se abate, aºadar, asupra þãrii. Ne era „arbitrat“, în folosul Un-

gariei horthyste, Ardealul de Nord. Iorga manifesta cu dârzenie pentru înflãcã-
rarea inimilor „unui popor asediat de necruþãtoare duºmãnii, care-ºi apãrã mai
mult decât Statul, aºa de greu clãdit, însãºi fiinþa lui naþionalã în formã indepen-
dentã“.
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În judecata lui Iorga, naþiunea „rãmâne ºi supt cea mai crudã apãsare... Na-
þiunii înseºi, mai mult decât Statului, cum a ajuns sã fie, îi e încredinþat dreptul
ei, manifestat acum douãzeci ºi doi de ani la Alba Iulia ºi, aiurea, la alt hotar, în
aceeaºi vreme.
Viteazã ºi deºteaptã cum e — rostea încrezãtor Iorga, în tableta O explicaþie

— naþia româneascã, înfãºurându-ºi trupul rãnit în tricolorul tuturor speranþelor,
intrã acuma în front“13.
La 4 septembrie 1940, dupã ce zarurile diktatului de la Viena fuseserã arun-

cate, Iorga publica tableta de un zguduitor zbucium sufletesc, Drumeþ în calea
lupilor.
Era o realitate fatidicã a neamului românesc — a merge „din veac în veac, ca

drumeþul din calea lupilor“. Ce nu întrebuinþase poporul român a cãrui carne se
sfâºia! A aprins focuri mari care opresc o clipã fiarele... A tras cu puºca ºi a dat
cu parul. Dar lupii erau mulþi, ºi sângele lor a înroºit zãpada.
ªi drumeþul — adeverea Iorga — „s-ar fi luptat cu un singur duºman, cât de

tare, dar el era prins din toate pãrþile“14.
La vremea pãcii, dupã ce suferinþele generate de rãzboi se vor fi mântuit, se

va ºti câte au îndurat „aceia cari au fost iniþiaþi în teribilele taine de vechea ºi
noua duºmãnie de care suntem înconjuraþi.
Atunci acei cari acuzã fãrã sã ºtie situaþia vor avea mustrãri de cuget...“
Deºi nu era ceasul recriminãrilor, Iorga insista — Am o întrebare...
„Va sã zicã astãzi nu mai existã vechile tratate, ºi toate chestiunile se pun din nou.
Dacã e aºa, de ce nu se pun pentru toatã lumea, ci numai pentru noi?
ªi am ºi ceva de adaus:
Pentru noi cari ne-am purtat mai bine decât toþi, cu minoritãþile?“15
Românii — demonstra Iorga — sunt aºezaþi în bãtaia tuturor vânturilor, ca ºi

cum „ni-ar fi fost menirea sã stãm de strajã în faþa ºi împotriva celor mai sãlba-
tece vijelii — toatã viaþa noastrã multimilenarã nefiind altceva decât o trântã cu
primejdia“.
Am biruit adesea, dar cea mai mare biruinþã — omagia marele istoric — e cã

avem, în ciuda tuturora, un pãmânt ºi un steag pe care ai noºtri au fost vrednici
sã le apere.
Erau însã ºi la neamurile cele mai dârze, întru apãrarea fiinþei lor, ceasuri de

grea cumpãnã.
„Sã nu le lãsãm sã treacã fãrã urmã — îndruma Iorga. Dacã n-am putut plãti

atunci rãul ce ni s-a fãcut, de atâta sã avem grijã: Mãcar sã nu uitãm!“16
Fixarea noii graniþe, de dupã diktatul de la Viena, dãdea României — precum

sublinia ºi marele patriot român— „o configuraþie diformã ºi absurdã“ ºi schimba
cu totul raportul de pânã atunci dintre români ºi unguri.
Se crease, dupã expresia lui Iorga, O problemã rãsturnatã. Însã „teritoriul þã-

ranilor noºtri, cari îl vor ºti pãstra, îl vom cere înapoi, cu dânºii împreunã.
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ªi nicio putere din lume nu va fi în stare sã distrugã, împreunã cu acest drept,
tot ce decurge în chip firesc de la dânsul“17.
Cãlãtor neobosit, ce a strãbãtut în atâtea rânduri „aceastã bunã ºi dulce moºie

a noastrã“, Iorga avea cuvinte de adâncã admiraþie pentru „þara adevãratã“ aflatã
în faþa vitregelor împrejurãri. El mãrturisea cum a „gãsit în vederile oamenilor
muncitori ºi modeºti pe cari ne sprijinim ºi a cãror muncã întrece adeseori pe a
celor mai muncitori dintre noi, cea mai mare mângâiere“.
ªi Iorga n-avea sã observe doar acele minunate însuºiri de rânduialã, de aleasã

bunã-cuviinþã, de inteligenþã ºi de simþ pentru frumuseþe, ci ºi „felul cum privesc
ei, liniºtit ºi demn, ceea ce ne tulburã ºi ne sperie sau ne învrãjbeºte pe noi.
Au priceput cã o þarã nu e pierdutã decât odatã cu vlaga însãºi a poporului ei...
Strãini de tot ce e zarvã ºi scandal“18, ei sunt de-a pururi — încredinþa Iorga

în Þara gazetelor ºi þara adevãratã — „þara adevãratã, þara gazetelor e una azi
ºi alta mâine.
Acesta e adevãrul“.
Iorga nu contenea a da înþelepte sfaturi — precum în tableta Ca pentru ziua

de azi.
De data aceasta, cuvântul sãu ascultat se îndrepta spre lumea satelor. Zbu-

ciumul, pierzãtor ºi pentru þarã ºi pentru neam, trebuia curmat. „Din câte auziþi
— stãruia Iorga — oricum ºi oricât vi s-ar spune, sã credeþi ºi sã þineþi pentru d-
voastrã numai atâta cât se potriveºte cu ce ºtiaþi ºi ce vã puteþi încredinþa înºivã“.
Focul cel mare, de care lumea era încinsã, nu se putea încã opri. Flãcãrile lui

ne prinseserã ºi pe noi, românii. Forfotirea de patimi stricase buna chibzuialã de
odinioarã.
„Aºa însã — asigura Iorga — nu se va putea merge pânã la sfârºit.
ªi, când vom ieºi din patimile acestea de azi ale omenirii întregi, acela se va

ridica întâi sãnãtos ºi zdravãn care, în ceasul încercãrilor, se va fi putut înfrâna
mai mult“19.
Din ce ni-a rãmas din Ardeal — era de pãrere Iorga — o puternicã viaþã ro-

mâneascã trebuia sã se închege, mult mai puternicã decât aceea de pânã acum...
O astfel de viaþã n-o poate da decât cuvântul viu, înfãþiºat cu „disciplinã ºi

metodã de toþi oamenii de frunte, fiecare în rostul ºi cu priceperea lui, prin confe-
rinþi sau prin acel minunat mijloc care e radio, — ºi presa“.
ÎnArdeal, Tribuna nu mai apãrea de douã sãptãmâni. Fapt alarmant ce-l fãcea

pe Iorga sã publice tableta Un ziar ardelean, în care milita pentru reapariþia ime-
diatã a ziarului:
„...Dar marele ziar român, ºi cu ºtiri din viaþa celorlalte naþii, care sã fie ast-

fel atrase, trebuie sã aparã acolo.
ªi anume: ziarul tuturora, al naþiei!“20
Cu toatã adânca deprimare a durerilor prin care trecea poporul român, tre-

buiau, de acum, desprinse cu mare limpezime noile comandamente în ordinea
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sprijinului ce era de acordat românilor ajunºi din nou neliberi. Este ceea ce în-
cerca sã facã Iorga în tableta Cãlãuzirea românilor reintraþi în robie.
Erau, între ei, unii din generaþiile celor care mai cunoscuserã stãpânirea strãinã,

în care-i pusese „acum din nou una din cele mai mari nedreptãþi ale timpurilor
noastre“, cum sesiza Iorga. Dar era ºi o întreagã generaþie nouã, ce fusese cres-
cutã „în cultul naþiei ºi în grija nevoilor ºi idealurilor ei“. Erau, de asemenea,
„ne-maghiarii, cari n-au dorit sã se facã o astfel de schimbare...“.
Pentru cãlãuzirea tuturor românilor reintraþi în robie, trebuia o grijã de fiecare

moment, ca sã nu cadã în descurajare.
„S-a îngãduit un ziar românesc la Cluj — anunþa, în acest sens, Iorga. Îmi în-

chipui ce-l aºteaptã. Dar ne ºi gândim la sarcina, de energie înþeleaptã, pe care
va avea-o.
Sã fie mãcar ce a fost pentru ungurii de supt stãpânirea noastrã presa lor, larg

îngãduitã de noi!“21
Ultimul poem în prozã, publicat de Iorga în Neamul Românesc, dateazã din

25 septembrie 1940 ºi poartã titlul Adevãratul sat model.
Vizitând un „sat model“, Iorga simþea nevoia unor succinte consideraþii din

care rãzbate marea sa dragoste faþã de inventivul þãran român. Iorga credea, pe
bunã dreptate, cã „satul model adevãrat, adicã acela care poate trãi ºi prospera,
se poate face cu colaboraþia hotãrâtoare a oamenilor de acolo, fãrã care nimic
nu poate avea preþ.
El trebuie sã plece de la condiþiile date. Adecã ocupaþiile locuitorilor ºi felul

cum, potrivit cu aceste ocupaþii, ei au izbutit a-ºi sistematiza viaþa...
Dar nu e numai atât. Þãranului român nu i se face ceva, ci trebuie sã fie ajutat

a-ºi face singur. Numai atunci va iubi ce s-a fãcut, cu el ºi apoi pentru el...“22.
Aceastã ultimã tabletã este, cum am spus, publicatã de Iorga în „Neamul Ro-

mânesc“. Apele se tulburaserã peste mãsurã chiar în interiorul þãrii noastre. Iorga
era tot mai împiedicat sã se exprime în scris, fapt pentru care îºi va dicta o dure-
roasã retragere în tãcere, încetând apariþia Neamului Românesc. Dar ºi ultimul
gând al lui Iorga personifica nãdejdea sa în dãinuirea, peste nenorociri, a vocaþiei
de constructori, apþi celei mai înalte civilizaþii, a românilor.
În septembrie 1940, Iorga urma sã þinã la radio conferinþa intitulatã Noi ho-

tare. Emisiunea respectivã n-a mai avut loc. Textul conferinþei, purtând acelaºi
titlu, a fost publicat în Cuget clar (Noul Sãmãnãtor) ºi Neamul Românesc din 10
noiembrie 1940. Materialul respectiv constituie ultima opinie tipãritã de Iorga,
în legãturã cu tragediile abãtute asupra destinului neamului românesc.
„Nu-mi place sã plâng înaintea tuturora — îºi începea Iorga expunerea — ºi

cu atât mai puþin pentru pãcate, faþã de hotarele noastre cele mari, pe care nu le-
am fãcut. Pentru pãcate pe care le-a fãcut vremea ºi pe care vremea rãmâne sã le
ia cu dânsa, fãrã a trebui sã le ispãºim noi“.
ªi, cu aceeaºi liniºte cu care mai rostise asemenea adevãruri, Iorga vorbea

despre nevolnicia celor care nu-ºi dau seama ce mare nedreptate e sã înaintezi
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cu graniþa peste un popor paºnic. Graniþele trase silnic nu pot fi veºnice. Gra-
niþele noastre fuseserã dictate de puternici ai zilei. Dar mai devreme sau mai târ-
ziu, inevitabilul se producea: naþiunea îºi revenea la matcã. Poporul al cãrui pã-
mânt a fost ºtirbit nu aºteaptã întorsãtura norocului, sã-l repunã în drepturile
sale. El are a-ºi pãstra puterile proprii neatinse, ºi la ceasul hotãrâtor de istorie,
misiunea sa fireascã poate fi îndeplinitã.
Iorga consilia ca þara sã isprãveascã odatã cu sprijinirea, sincerã sau nesin-

cerã, pe alþii, ce puteau sã aibã gânduri bune faþã de noi, dar care, în ultimã in-
stanþã, ascultau mai întâi de propriile lor nevoi. Ajutorul din afarã, dacã este dat,
urmeazã mecanic conºtiinþa pe care o au ajutãtorii despre puterea celui ajutat,
altfel totul se transformã într-o pomanã ce-ar înjosi pe cel ce-ar primi-o. Puterea
stã, deci, în primul rând în noi înºine.
Poporul român rãbdãtor ºi înþelept lasã „sã treacã [nedreptatea] tot aºa ca o

revãrsare de ape, care preface, mulþãmitã ploilor mari din anume momente, într-
o revãrsare nãprasnicã aceea ce, altfel, e o paºnicã apã de la care nu se poate aº-
tepta sã mãnânce de-odatã atâta pãmânt“.
Graniþele între State fuseserã cândva trase, ºi multã vreme rãmãseserã ne-

schimbate. Se stabilise un oarecare echilibru ºi „minþi cumpãnite, care n-au a fa-
ce cu cele de astãzi, se temeau sã-i aducã o atingere, cãutându-se a se stinge în-
datã orice foc se aprinde de vre-un Stat mai mic, imprudent. Acuma, în orice mo-
ment, dupã un capriciu individual pe care nu mai sunt aºezãminte tradiþionale
sau stãri de spirit libere capabile de a-l înfrâna sau mãrgeni, orice formã politicã
se poate schimba în hotarele ei“.
Împotriva naþiunilor se puteau lua, ºi în unele locuri se luaserã, mãsurile cele

mai necruþãtoare, de care lumea ajunsese nu sã se mai indigneze, dar nici sã se
mire. „Cu sau fãrã voia lui — remarca Iorga, un grup naþional poate fi ridicat din
aºezarea unde e înrãdãcinat de secole ºi din gospodãria care reprezintã agonisita
a zeci de generaþii, pentru a fi aruncat în altã climã ºi în alte condiþii, care-l pot
duce chiar ºi la pieire. Se pot vedea, în acest apus de civilizaþie, mii de oameni
trimiºi într-un exil pe care-l explicã numai faptul cã nu convin noilor stãpânitori
ai pãmântului pe care aceia 1-au avut... Naþiile ar fi o pleavã care se poate spulbera
în vânt, — cumplita pãrãsire ºi a principiului care pãrea mai sigur ºi mai sfânt“.
Însã niciuna din mãsurile de deznaþionalizare forþatã n-aducea întreg rezul-

tatul urmãrit. „Rase care se cred distruse reapar la luminã din fragmentele lor, cu
atât mai dârze, cu cât sunt tãiate mai scurt“ — avertiza marele istoric român.
Aºa a vorbit Iorga, nutrind „speranþele pe care, în aceastã zi de încercare, le

întindem fraþilor înstrãinaþi o clipã, cari nu trebuie sã creadã cã, atâta cât suntem
vii în hotarele ce ni-au rãmas, putem uita, nu numai de dânºii, dar ºi de datoria
pe care o avem faþã de cei ce nu mai sunt acuma lângã noi...
Comunicaþiile între noi vor fi grele. Cunoaºtem oamenii, ºi ne aºteptãm la

aceasta...
Ani întregi, au pornit pe calea undelor aieriene cãtre aceastã þarã batjocuri ºi

provocãri...
Noi nu vom face aºa în trimeterea spre spaþiile largi a veºtilor despre viaþa

noastrã liberã, cu ce muncim ºi putem îndeplini, pregãtind astfel, în chipul cel
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mai firesc, restaurãrile de libertate. Niciodatã n-am întrebuinþat ca mijloace nici
insulta, nici conspiraþia, nici corupþia prin bani. E în noi o nobleþã, moºtenitã de
la cei mai depãrtaþi ºi cei mari strãmoºi, care ne opreºte de la aceasta“.
Iorga — cel ce în chip conºtient reprezenta conºtiinþa unui neam întreg — îºi

încheia astfel pateticele rânduri de crez ºi legãmânt:
„...Dar veþi afla voi, cari rãmâneþi ºi acum o parte scumpã a neamului nostru,

tot ce ne îndeamnã ºi tot ce ne zbuciumã. Durerile ni le ºtim; de acestea nu se
cuvine sã vorbim: prea ni s-ar bucura duºmanii, cãrora li place sã ºtie cã ne
doare.
În ce mã priveºte, paznic de morminte, dar ºi vestitor de vremuri, mã veþi mai

auzi poate. Nu odatã, supt cuvinte veþi prinde înþelesurile care numai aºa se pot
transmite ºi fãrã a vã vedea, pe cãile tainice care ne leagã, de la voi înºivã mã
voi inspira“23.

Au fost tãind un brad bãtrân...

Iorga a fost dintotdeauna un adversar declarat al doctrinelor dictatoriale tota-
litare. El s-a opus cu înverºunare ca acele teorii — fascistã, nazistã, comunistã
— sã fie importate ºi implantate în chip silnic pe trupul poporului român. Sa-
vantul român a denunþat, de la înãlþimea prestigiului sãu, pericolul revanºard
pentru omenire, pentru România în special; a veºtejit cu ultima energie uneltirile
agenturilor revizioniste în þara noastrã.

Un condamnabil asasinat fãptuit de ucigaºi plãtiþi — legionari aflaþi în solda
nazistã — a pus capãt vieþii primului-ministru al României, Armand Cãlinescu,
bãrbatul de Stat român care dovedise prin fapte cã va ºti sã apere fruntariile þãrii,
ameninþate de invadatori de aiurea.
Iorga a dat, consecutiv, publicitãþii trei articole în care condamna necugetatul

asasinat. Un om se jertfise „pentru liniºtea þãrii sale înãuntru ºi pentru indepen-
denþa ei politicã în afarã...
Acela care s-a dus era un om de o mare inteligenþã, de o putere de lucru imensã

ºi de un patriotism pe care numai un nebun l-ar putea pune la îndoialã: ultima
oarã când, acum o sãptãmânã numai, l-am vãzut, el se chinuia, noaptea, cu mi-
nistrul de Exterme, sã chibzuiascã felul cum am putea ieºi neatinºi din aºa de
grele împrejurãri ca acestea de astãzi.
Cine ar încerca o altã cale s-ar împotrivi la tot ce este în inimile noastre

pentru pãzirea moºtenirii Marelui Rãzboi.
Aceasta s-o ºtie oricine ºi oriunde“24.
Cele de mai sus sunt cuprinse în tableta Dupã fapta de ieri. În urmãtoarele

douã, Pregãtitorul armatei ºi Bunul om aspru, Iorga continua a elogia persona-
litatea nefericitului dispãrut, declarând cu toatã convingerea: „Pentru noi, cei de

130 STELIAN NEAGOE 10

————————
23 Cuget clar (Noul Sãmãnãtor) ºi Neamul Românesc, anul V, nr. 18 din 10 noiembrie 1940.
24 Neamul Românesc, anul XXXIV, nr. 210 din 23 septembrie 1939.



astãzi, cei din acest moment, el meritã cele mai recunoscãtoare laude pentru cã
el a fost pregãtitorul armatei care ne apãrã“25.
În octombrie 1939, Iorga nota în tableta Dupã ce va fi trecut prãpãdul:
„... Oriunde s-au sãvârºit atentate asupra gândului uman, rezultatul a fost

acelaºi: decãdere ºi stirpiciune, prefacerea avânturilor morale într-o propagandã
ordonatã ºi rãsplãtitã, cu interzicerea oricãrii altei manifestãri“.
ªi, cu gândul la consecinþele pornitului rãzboi, Iorga se arãta îndurerat ºi

sceptic: „Va ajunge oare o victorie de purã tehnicã, având ca rezultat cucerirea
de þãri ºi umilirea de popoare, pentru ca avântul creator sã se producã din nou?
Cine ar putea-o crede, când experienþa veacurilor, ºi pânã la sterilitatea litera-

rã ºi intelectualã a unicului geniu care a fost Napoleon —, unic, chiar dacã anu-
me interesaþi ºi uºurateci cred cã i-au gãsit astãzi egali, ba chiar superiori —,
dovedeºte contrariu“26.
Pe când presiunile de tot soiul, brutale, ale nazismului se exercitau asupra þã-

rii noastre prin clientelari de ocazie, Iorga þintuia, în tableta Semnul lui Cain, vi-
novatele manopere.
Viaþa demonstra cu prisosinþã cã fãcãtorii de rele erau predestinaþi a nu se mai

putea despãrþi niciodatã. „Cu cât mai urâte actele lor, cu atât împrejurãrile îi vor
descoperi, se vor recunoaºte ºi vor fi mai mult legaþi între ei“.
Iorga mergea mai departe, ºi explica nepotrivita influenþã exercitatã asupra

unor oameni politici de la noi. Unii îºi fãcuserã studiile în Germania, adesea des-
tul de proaste, erau sub influenþa covârºitoare a unui patron; alþii, „din cauza unor
întâmplãtoare relaþii sociale, din cauza unei ambiþii care aºa se poate satisface
mai uºor ºi mai deplin, ba uneori, — ce scârbã! —, pentru banii ce li s-au îmbiat,
ei au avut o neîngãduitã atitudine faþã de maica lor, Þara. Au vãzut-o luptând ºi
nu s-au încãlzit, au vãzut-o suferind ºi nu li-a fost milã, au vãzut-o cãzutã ºi i-au
dat cu piciorul.
Urmãriþi-i pe urmã. Cu un prilej sau cu altul, când li se pare cã vântul umflã

pânze care de mult spânzurau moarte, ei sar din toate pãrþile, se sfãtuesc, se adu-
nã, se înºirã pentru manifestaþii publice.
Din rãzleþirea lor s-au recunoscut îndatã, având pe frunte deopotrivã semnul

lui Cain“27.
În situaþia în care se afla þara noastrã la sfârºitul lui aprilie 1940, nimãnui nu-i

era îngãduit sã-i primejduiascã liniºtea, ºi aºa greu plãtitã. Cea mai mare obrãz-
nicie — admonesta Iorga „isterizaþilor“ din România — se cuprindea însã în
anume cliºee ce prezentau „scene în care se vede un popor nãvãlit care se închinã
înaintea strãinului...
Asemenea scene s-ar putea pune înaintea unei naþii care nu ºtie ce înseamnã

ocupaþie. Noi însã o ºtim.
ªi acei cari rãspândesc asemenea ilustraþii par cã voiesc sã ne pregãteascã

pentru încã una“28.
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În ajunul falimentului sistemului statal carlist, Iorga a publicat douã tablete;
una criticând voalat ºi arãtând spre rãspunderile regale — O lãmurire: „...Ori nu
trebuie sã i se cearã þãrii imensele sacrificii pe care le-a fãcut încrezãtoare, ori
acestea trebuie sã ducã, onest ºi inteligent, la alt rezultat“, ºi cealaltã rectifica-
torie — Ce a crezut Guvernul din 1931: „...În Mesajul din 1931, a cãrei redacþie
mi s-a încredinþat, eu eram pentru politica alãturi deAliaþii României, de care era
legatã þara noastrã prin interese ºi acte scrise. Aliaþii Marelui Rãzboi ºi ai trata-
telor pe care le-am iscãlit atunci ºi pe urmã...“29.
Odatã cu schimbarea regimului politic, Iorga semneazã, în Neamul Românesc

din 6 septembrie 1940, tableta Un Ministeriu Antonescu. La prima vedere, ar pu-
tea sã surprindã impresia îngãduitoare, a lui Iorga, faþã de generalul Antonescu.
Însã marele istoric a fost la viaþã lui ºi un incurabil idealist ºi, peste toate câte
vedea, el tot mai credea în perfectibilitatea oamenilor. Gestul lui Iorga era cel al
patriotului, care în momente extrem de grele pentru þara sa, încerca sã canalizeze
voinþa naþionalã într-un singur vad, acþionând pentru nivelarea trecãtoarelor as-
peritãþi ºi apropierea între oamenii legaþi de glia strãbunã.
În aceeaºi ordine de idei, însã, Iorga ºi-a exprimat dezacordul faþã de hazardul

generalului de a-ºi asocia legionarii la conducerea Statului:
„A încerca sã se facã din el, pentru nedreptatea pe care a suferit-o (neagreat

ºi chiar ostracizat, pe când Hitler îºi aþintea privirea asupra sa, de Carol al II-lea
— n.n.), ºeful unei revoluþii în favoarea unor singure grupãri politice, în momen-
tul când se cere întreaga solidaritate româneascã, e mai mult decât o greºalã.
Generalul Antonescu nu poate primi acest rol“30.
Din pãcate, orgoliosul Conducãtor al Statului, la vreme de aprigã prigoanã,

nu i-a întors gestul lui Iorga. Avid de puterea absolutã, Antonescu n-a întreprins
nimic pentru salvarea lui Iorga, deºi fusese în repetate rânduri informat cã acesta
se afla în realã primejdie. Ba mai mult, dupã asasinarea savantului, din cauzã de
legionari ºi hitleriºti, nici mãcar n-a pus imediat sub urmãrire pe asasini. Abia
când, în ceasul al doisprezecelea, s-a vãzut obligat — spre a evita propria-ºi de-
capitare — sã lichideze Miºcarea Legionarã, a ordonat ºi un tardiv ºi ineficient
proces, judecat cu boxele goale: Traian Boeru ºi ceilalþi asasini ai lui Iorga avu-
seserã tot timpul ºi largul concurs al celor în numele cãrora acþionaserã sã dis-
parã din þarã pânã chiar în preajma momentului critic al Rebeliunii legionare.
Partizan al Monarhiei aflate în limitele prerogativelor constituþionale, Iorga a

þinut totuºi sã spunã, cu autoritatea-i recunoscutã, Vorbe cuvenite la abdicarea lui
Carol al II-lea. Deºi raporturile sale cu diabolicul Rege cunoscuserã sinuoase
vãmi ºi popasuri, înþelepciunea celor 69 de ani ai sãi îl îndreptãþea sã consem-
neze: „Dacã azi greutãþi neprevãzute au putut face impopularã o Domnie pe care
n-avem încã perspectiva trebuitoare pentru a o judeca, nu ne putem purta faþã de
acela înaintea cãruia pânã ieri s-au descoperit toate frunþile, ca acele naþii înjosite
care linguºesc azi pentru a lovi cu pietre mâine.
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Nenorocirea are drepturile ei ºi faþã de cel din urmã om, cu atât mai mult faþã
de cine a fost acestei þãri un Rege...“31.
ªi pentru Regina Elena, ce revenea în þarã, Iorga avea atente cuvinte. Celei

mult aºteptate îi închina un plin de nãdejdi bun venit: „Curatã ºi demnã s-a men-
þinut, supt o nedreaptã condamnare Elena a României.
Azi când ea poate sã revadã þara..., ea poate sã aparã ca acel înger de pace

care singur poate potoli toate patimile“32.
Generalul Antonescu a suspendat Constituþia din februarie 1938. Iorga consi-

dera actul ca necesar „pentru scopul ce se urmãreºte de noul regim“. Ce a fost
Constituþia suspendatã — motiva Iorga — „...era singura posibilitate de a ne
opri în lunecarea spre anarhie...“.
Constituþia din 1938 „avea de scop sã întãreascã autoritatea guvernãrii prin

Rege.
Ceea ce se face azi — remarca cu subînþeles Iorga — nu e o încercare de a o

întãri [guvernarea] pe altã cale, care se va putea aprecia de istorie?“33.
Preºedintele Partidului Naþional Liberal, Constantin (Dinu) Brãtianu, publi-

case un apel cãtre naþiune în care judeca guvernarea de zece ani, sub Regele Ca-
rol al II-lea, ca „tiranicã“.
Iorga, în tableta Unde greºeºte dl Constantin Brãtianu, simþea nevoia unei

imediate rectificãri: „În aceºti zece ani Partidul Liberal, formaþiune cu totul de-
modatã ca idei, ºi utilizabilã numai pentru pãstrarea ordinii ºi echilibrului, a gu-
vernat, cu dl Tãtãrescu, patru ani.
Atunci cine poartã vina pãrþii de «tiranie» care desigur a fost?“34
Sunt acestea ultimele dãþi când Iorga a mai putut sã abordeze cu slobozenie

aspecte ale trecutelor guvernãri, cum ºi sã-ºi exprime opinii relative la fiinþarea
noului regim politic repede devenit nepopular. Cãile de comunicare cu marele
public îi vor fi tot mai îngustate. Constrâns de cenzurã, Iorga va tipãri în Neamul
Românesc unele citate de o stringentã actualitate pentru acele momente. Spre
exemplu, cel tradus dupã Romain Rolland: „Când epoca e tulbure ºi naþia se lup-
tã, datoria artei e sã lupte lângã dânsa, s-o înflãcãreze, s-o cãlãuzeascã, sã înlã-
ture întunecimea ºi sã zdrobeascã prejudecãþile din cale“35.
Deºi aflat în plin regim de dictaturã legionarã, Iorga nu se sfia sã-i demaºte

ºi sã-i condamne anume practici. Sã nu fim mojici— avertiza Iorga. Viaþa unui
popor putea cunoaºte ºi zile efervescente. Pãrerea lui Iorga era cã, „în asemenea
zile, lozinca trebuie sã fie: a construi.
Iar, în momente de rãzboi pentru toþi ºi pentru noi: a apãra.
A pedepsi e un lucru firesc, dar cu dreptate ºi cu mãsurã.
A critica e îngãduit oricui.
Oricui n-are pãcate.
Dar a le avea pe toate ºi a critica e un lucru impudic.
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Iar a dovedi lipsa de creºtere în formã înseamnã a contribui la dezlãnþuirea
acelor mojicii care sunt strãine de firea noastrã nobilã“36.
În turpitudinea creatã de guvernarea legionaro-antonescianã, Iorga considera

binevenitã repetarea unui citat dintr-o tabletã anterioarã a sa— „Nu pot fi îndeajuns
criticate trei categorii de oameni:
conducãtorii grãbiþi spre mãrturisiri, care nu-ºi au locul acuma,
oamenii politici cari se îmbulzesc spre conducere,
frãmântãtorii de teorii care nu se pot încerca pe pielea noastrã“37.
Un admirabil poem în prozã, tot al durerii, semna Iorga sub titlul de sugestivã

exclusivitate — Viitorul. Era vizat, fãrã sã fie numit, liderul politic naþional-
þãrãnist Iuliu Maniu, ce se considera omul fãrã pãcate. Pornind de la aceastã
pretenþie fãrã acoperire, Iorga trecea în revistã „tragicomedia“ unui astfel de zis
fals Robespierre. Un asemenea „erou“ — evidenþia Iorga — a „trãit o viaþã în-
treagã, dar n-a fãcut pãcatul de a iubi o femeie, de a dezmierda un copil, de a-ºi
alege un animal credincios, de a vãrsa o picãturã de apã florii din ghiveci. Cu
atât mai puþin a netezi o statuie, a se lumina înaintea unui tablou, a se înãlþa la
acordul sunetelor.
E rece, aspru, dominator ºi crud ...
ªi nu va admite cã a nu fi fost credincios niciunei prietenii ºi a nu fi fãcut o

jertfã nimãnui e mai urât decât orice fel de cedare înaintea ispitelor ce umblã pe
lume“38.
Cu fiecare zi care trecea, dictatura instauratã la 14 septembrie 1940 devenea

tot mai înãbuºitoare. Iorga fãcea loc, în Neamul Românesc din 23 ºi 25 septem-
brie 1940, la douã materiale de o semnificaþie ce nu putea sã scape cititorilor
obiºnuiþi cu procedeele fondatorului memorabilului cotidian.
Mai întâi, un citat din Liviu Rebreanu: „Istoria a fost cruntã peste mãsurã cu

noi. Ne-a chinuit ºi ne-a oropsit multe secole de-a rândul. Ne-a aºezat la încru-
ciºare de drumuri, de lumi ºi de credinþe. Toate puhoaiele, toate durerile ºi toate
asupririle au trecut pe-aici. Le-am îndurat ºi am rezistat. Vom rezista“.
Apoi, ca o sfidare a scãderilor guvernãrii „Statului Naþional Legionar“, publi-

carea „decretului-lege“ privitor la cercetarea celor ce au comis crime ºi delicte
cu prilejul reprimãrii trecutelor acþiuni politice gardiste. Se cercetau ºi se trimi-
teau în judecatã, de cãtre o comisie specialã, „toþi autorii morali ºi materiali ai
crimelor ºi delictelor sãvârºite sau încercate cu prilejul reprimãrii acþiunilor poli-
tice ce au avut loc cu începere de la 1 ianuarie 1933“. Dacã în cauzã interve-
niserã hotãrâri judecãtoreºti definitive, se putea decide revizuirea lor. Comisia
specialã avea dreptul sã dispunã arestarea celor urmãriþi.
Un prim protest al lui Iorga faþã de cei care porniserã vendeta politicã a fost

acela de a nu mai scrie obiºnuitele tablete pentru Neamul Românesc. Ultima a
apãrut în numãrul 213 din 25 septembrie 1940 ºi trateazã, cum am mai spus, des-
pre Adevãratul sat model. De remarcat cã, începând de la aceeaºi datã, ziarul se
tipãrea numai în douã pagini.
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A doua zi, 26 septembrie 1940, în locul aºteptatei tablete semnate N. Iorga,
în Neamul Românesc apãrea un anunþ de trei rânduri:
„În aºteptarea evenimentelor, dl N. Iorga crede cã foloseºte rezervându-ºi ex-

primarea unor pãreri care sunt cunoscute de toþi cei cari l-au cetit ºi urmat“.
Începând cu numãrul 215 din 27 septembrie 1940, în chenarul cotidienelor

poeme în prozã ale lui Iorga, sunt reproduse fragmente ale acestuia din cuvân-
tãri, conferinþe, cursuri sau articole, þinute, expuse sau scrise, tipãrite anterior.
În pagina a doua a aceluiaºi numãr (215) al Neamului Românesc apare de-

acum o altã scurtã înºtiinþare, ce se va repeta ºi în numãrul urmãtor:
„Ultima orã.
Din motive asupra cãrora nu insistãm, dl N. Iorga suspendã colaborarea sa la

«Neamul Românesc»“.
Presa de extremã dreaptã, trecutã automat în serviciile „Statului Naþional Le-

gionar“, începea seria atacurilor îndreptate împotriva lui Iorga.
Imperturbabil, Iorga nu va rãspunde atacurilor nedemne aþintite asupra sa. Îºi

continua, pe cât posibil, seria sfaturilor ºi profeþiilor. În numãrul 215 din 27 sep-
tembrie 1940, Neamul Românesc republica Colaborarea între oameni. Din pre-
dicaþia idealistã ºi culturalã a profesorului N. Iorga. Discutând despre stãrile
generate de Marele Rãzboi, Iorga arãta cã omenirea nu numai cã suferã în-
fometatã, dar ºi psihicul îi era zdruncinat. „...Nu este unul care sã se gãseascã în
aceiaºi stare de spirit ca acum un an — surprindea Iorga cruda realitate — ºi nu
este vorba numai de sufletul nostru, care este supus astfel tuturor torturilor, dar
aceasta are o influenþã asupra trupului nostru. Gândiþi-vã apoi la copiii cari se
vor naºte din mamele zguduite necontenit de atâta groazã, gândiþi-vã la nebunia
luptãtorilor, — vagoane întregi de nebuni cari plecau ºi de o parte ºi de alta a
fronturilor, — gândiþi-vã la nebunia, care nu s-a manifestat încã, a celor cari,
dupã rãzboi, vor arãta cã nu mai sunt în stare sã mai ducã o viaþã normalã.
ªi atunci vedeþi de unde a pornit încã înainte de nenorocirea care ne-a atins

ºi pe noi, încã din primãvarã: gândul de a vedea dacã popoarele au fost totdeauna
aºa, sau, cum se va dovedi din cazurile pe care le voi aduce, popoarele au cola-
borat odinioarã, pãstrând independenþa lor, — ceea ce se încearcã a ni se rãpi no-
uã —, ºi dacã nu cumva popoarele chiar vin din aceastã colaborare, sprijinitã pe
cele trei puncte pe care le-am spus mai sus: recunoaºterea, înþelegerea, iubirea“.
Dezgustat de josnicia atacurilor celor ce fãceau oribilul joc al rãzbunãtorilor

momentani, Iorga a trimis, la 8 octombrie 1940, directorului Neamului Româ-
nesc urmãtoarea scrisoare, publicatã în ziar trei zile mai târziu:
„Scumpe amice,
Cei câþiva prieteni cari au fãcut cele mai mari sacrificii ca acest ziar sã poatã

rezista vremurilor sunt la capãtul mijloacelor lor.
Ei se întreabã, de altfel, încã de mult, de ce l-ar pãstra în aceastã formã când

nu sunt în mãsurã sã-ºi exprime pãrerea lor întreagã.
Când s-a produs o înfrângere, steagul nu se predã, ci pânza lui se înfãºoarã în

jurul inimii.
Inima luptei noastre a fost ideia culturalã naþionalã.
O reprezintã revista Cuget clar, pe care o pot susþinea.
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În jurul ei, adaogându-i numele iubit de «Neamul Românesc» strângem pân-
za credinþelor noastre.
Dorind marelui ziarist ce eºti tot norocul, îþi pãstrez, la despãrþire, cele mai

bune sentimente.

N. IORGA

Fondatorul ºi proprietarul
«Neamului Românesc»“

În pagina a doua a Neamului Românesc din acea ultimã datã a apariþiei sale
— 11 octombrie 1940 — este inseratã ºi o notã, ca din partea redacþiei:
„Ultima orã.
Începând de sâmbatã 12 octombrie a.c, Neamul Românesc apare sãptãmânal

cu urmãtorul titlu: Neamul Românesc — Cuget Clar“.
Chiar ºi în Cuget clar (Noul Sãmãnãtor) ºi Neamul Românesc, Iorga a avut

curajoase atitudini ce deranjau potrivnicii de gând ºi faptã. În articolul Contesa
de Noailles ºi ignoranþa unui ziarist român, aplica o straºnicã corecþie publicis-
tului I. P. Prundeni.
„Multe se mai pot ceti de la o vreme — constata cu amãrãciune Iorga. Pasiu-

nea ºi îndrãzneala înlocuind acele însuºiri, nu numai de talent, care poate fi prã-
pãstios ºi distrugãtor, lãsând un mâl netrebnic în urma lui, ci ºi de culturã ºi bunã
cuviinþã, care pãreau a fi marile însuºiri ale unei generaþii cãreia se crede cã nu
trebuie sã i se cruþe nimic. Dar trebuie sã spun cã rare ori am încremenit înaintea
unei insulte cutezãtoare ca aceea care vine de la ziaristul I. P. Prundeni (sau aºa
ceva) cu privire la una din femeile cele mai distinse pe care le-a dat acest popor
mai marilor literaturi ale lumii, rãpindu-ni din nenorocire, ce ar fi putut da pro-
priul nostru scris...
Pentru acest vajnic apãrãtor al rasei noastre, în toatã puritatea ei, contesa de

Noailles e o «evreicã din România»“.
În continuare, redutabilul istoric atesta genealogia contesei, descendentã din

Bibeºti, Vãcãreºti ºi Brâncoveni, care, „mãritatã cu contele de Noailles, a ajuns
cel mai însemnat poet al epocii sale.
E «evreica din Romania» de care vorbia aprigul luptãtor ºi curãþitor de rasã“39.
În penultimul numãr al revistei Cuget clar (Noul Sãmãnãtor) ºi Neamul Ro-

mânesc (10 noiembrie 1940), Iorga a avut cuvinte de pioasã reculegere la moar-
tea tragicã a profesorului ieºean Petre Andrei. Articolul respectiv se intituleazã
Un sociolog care a fost ºi un istoric:
„În tragice împrejurãri, asupra cãrora nu e rost a se vorbi, a fost luat dintre

noi un om încã tânãr...
Din vizitele-i la Vãlenii de Munte ºi la Bucureºti m-am putut încredinþa de

adevãrata ºtiinþã istoricã pe care-ºi sprijinea deducþiile de cugetare, adesea ori-
ginale, în specialitatea sa.
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Sunt multe feluri de sociologie... Nicio ºtiinþã nu cere o mai adâncã ºi deplinã
iniþiere decât aceasta. Fãrã o astfel de rãbdãtoare iniþiere ºi fãrã un spirit de divi-
naþie, care e indispensabil, se riscã înseilãri fãrã niciun temei ºi fãrã nicio duratã.
Petru Andrei ºtia aceasta ºi voia sã afle. I-a lipsit ºi timp ºi liniºte. Dar cursul

lui, foarte preþuit de tinerii meritoºi cari l-au ascultat, nu trebuie sã se piardã.
Ar fi un omagiu pentru cât bine, ºtiut ºi neºtiut, a fãcut el“40.

Cu numãrul din 17 noiembrie 1940 a încetat ºi apariþia revistei Cuget clar
(Noul Sãmãnãtor), publicaþie „de direcþie literarã, artisticã ºi culturalã“ condusã
de N. Iorga ºi cãreia de la numãrul 14 (13 octombrie 1940) i se adãugase ºi ti-
tulatura de Neamul Românesc. Ultimele rânduri din revistã reproduc o cugetare:
„Sunt în viaþã multe lucruri care nu-s clare; de fapt mi se pare cã sunt cu mult

mai puþine lucruri clare decât lucruri misterioase“ — medicul Broom.
Peste zece zile (27 spre 28 noiembrie 1940), lumea avea sã fie zguduitã de

una dintre cele mai cumplite crime, prin care se tãia firul vieþii genialului savant
patriot român — N. Iorga.
Grãbiþilor sangvinari, Iorga le stigmatizase deja lucrarea ignobilã, pe când îºi

presimþea propriul tragic sfârºit:
„Nu gustul deosebit al cãrnii umane sau oarecare uºurinþã de a o cãpãta, face

pe cineva sã mãnânce pe altul, ci fiindcã omul ucis are anumite însuºiri; mâncându-l,
îºi închipuie cineva, în concepþia aceasta rudimentarã, cã-ºi însuºeºte ceva din
virtuþile celui pe care l-a mâncat. A mânca o bucatã dintr-un erou era (pe timpul
antropofagiei — n.n.) deci un lucru extraordinar de profitabil «sufleteºte»“.

Au fost tãind un brad bãtrân
Fiindcã fãcea prea multã umbrã...
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