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Iaºi, 14 decembrie 1916

NICOLAE IORGA

Onoratã Camerã,

Aº fi dorit sã înfãþiºez în altã atmosferã, o atmosferã de liniºte ºi de pace, de
îmbãrbãtare, lucrurile pe care am intenþia sã le spun, cât de sincere ºi, întrucât
este în puterea mea, de folositoare. S-au spus vorbe foarte grele în puþinele zile
ale acestei sesiuni; nu voi sã repet nimic din vorbele grele care s-au spus nici sã
adaug cele, tot aºa de grele, care s-ar mai putea spune. [...]

ªi, când lucrurile sunt aºa, de ce sã insistãm asupra unei situaþii a cãrei durere
nu se poate cuprinde în cuvinte, ºi care ar fi profanatã atunci chiar când am cãuta
cuvintele prin care credem cã s-ar putea exprima? Sã ne convingem de un lucru:
vorbind multe aici, putem sã stabilim legãtura între persoana sau între gruparea
noastrã ºi aceastã suferinþã, dar suferinþa ea însãºi, desfid sã se gãseascã un om
care sã fie în stare a o întrupa prin grai.

Sã ne gândim ºi la acela cã în momentele acestea nu ne vedem numai noi pe
noi, deºi poate ne dãm aceastã iluzie, ci privirile multora se îndreaptã cãtre aceastã
Adunare. Cine ar crede cã în aceste priviri este numai necaz, numai rãutatea care
cautã sã osândeascã, ºi nu, în acelaºi timp, ºi un duios ochi de frate, care se îndreaptã
cãtre aceia care i-au fost cãpetenii cerând un sfat în momentul când inima
fiecãruia se rupe ºi mintea nu gãseºte drumul pe care trebuie sã se meargã pentru
îndreptare, s-ar înºela.

Se uitã, de fapt, mulþi cu încredere, cu dorinþa sã fim mai buni; se uitã toþi cu
credinþa cã, dacã vom voi, suntem în stare sã fim mai buni. ªi atunci trebuie sã
ne gândim la ei toþi, la acei care aºteaptã de la noi un rãspuns, la acele sute de
mii de oameni acoperiþi în nenorocire cu laurii gloriei, precum exploatatorii des-
coperirilor industriale de pretutindeni, acaparatorii lor sunt acoperiþi de ruºine
pentru înseºi mijloacele prin care ºi-au câºtigat biruinþa (Aplauze).

Nicio biruinþã omeneascã nu valoreazã, în adevãr, decât prin douã elemente:
prin cât suflet a fost pus într-însa ºi prin cât suflet se aduce de la dânsa înapoi
acasã, ºi deci exploatatorii de maºini vor vedea ce li va aduce la urmã execuþia
care le-a dat iluzia cã au supus jumãtate din nenorocita Europã.
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Se îndreaptã cãtre noi în acelaºi timp privirile, pline de o rugãciune tãcutã,
ale unui popor sfios, care veacuri întregi n-a gãsit atât de adeseori cuvinte mari
pentru suferinþele lui, dar care le-a simþit cu atât mai adânc, cu toatã gura sa mutã.

Se mai îndreaptã însã asupra noastrã ochiul de urã al strãinului, care vrea sã
ºtie cum suferim de rana pe care a fãcut-o, ºi acestui strãin, la urmã, trebuie sã-i
rãspundem. Trebuie sã-i rãspundem cã, oriunde am fi, oricum am fi, suntem ho-
tãrâþi sã mergem pânã la capãt, în credinþa cã, dacã s-a ridicat vreodatã o religie
pe lume, dacã s-a vorbit de dreptate ºi ideal, nu se poate, cu niciun chip, ca, ºi
înaintea celei mai sãlbatice forþe organizate, sã piarã drepturile unui popor de a
trãi pe pãmântul în care nu este un fir de þãrânã care sã nu fie acoperit de cel mai
nobil sânge. (Aplauze prelungite, ovaþiuni)

Domnilor Deputaþi,

Sã-mi fie îngãduit, într-un moment când ceilalþi oameni politici s-au strâns în
jurul Tronului ºi nu pot vorbi decât în calitate de consilieri ai acelui Tron, prin
urmare mai mult decât oricând, sã aduc omagiul care trebuie adus, nu numai
Tronului, Coroanei ºi comandantului de oºtiri, dar ºi omului, poate din Europa
întreagã, în sufletul cãruia s-a jucat o mai zguduitoare dramã, care a înfrânt tot
ce strãmoºii lui cereau în El, tot ce pãmântul în care S-a nãscut înfãþiºa în fãptura
Sa fizicã. E Regele. Sã se îngãduie unui glas care nu vorbeºte în numele Tronului
însuºi – cum pot sã vorbeascã miniºtrii – a recunoaºte superba pildã moralã pe
care Ferdinand care este astãzi numai Regele românilor a adus-o înaintea lumii.
(Aplauze cãlduroase).

Este uºor când cineva este nãscut în mijlocul unui popor cu acelaºi sânge ca
El, este uºor sã ia o hotãrâre care pleacã de la sine, fãrã acea luptã din toate fibrele
fãpturii sale prin care a ajuns Regele României la hotãrârea Sa din august 1916.

Aceasta o ºtim noi; cei care vor veni dupã noi, vor trebui sã caute în talentul
istoricului, în darul de creaþiune al artistului, cele mai puternice mijloace pentru
a se ºti ce a zguduit acest suflet ºi cât sentiment a trebuit sã aibã Regele de da-
toria ºi drepturile Sale faþã de idealul pe care îl urmãrim, ca sã-l fi vãzut, la des-
chiderea Parlamentului, înaintea noastrã, cu acea seninãtate, pe care nu o au toþi mar-
tirii, ci numai aceia care ºtiu cã au câºtigat prin lupta lor o coroanã de biruinþã moralã
pe care veacurile o vor recunoaºte ºi o vor consfinþi (Aplauze cãlduroase).

A fost o vreme când vorbeam aici cu mândrie de ªtefan cel Mare: mare pentru
talentul lui militar ºi pentru energia lui nebiruitã; mare printr-o încordare care a
izbutit sã opreascã în loc, atunci când ea reprezenta un Stat, o ordine ºi o fãgã-
duialã de viitor, acea putere a barbariei care nu înseamnã astãzi decât mizerabila
carne de tun târâtã în urma armatelor germane, pentru a pângãri cu o profanare
odioasã pãmântul nostru.

În Regele Ferdinand al României, aceea care va cuprinde tot eroismul generaþiilor
ce s-au succedat va gãsi o notã pe care nici marele nostru Domnitor nu a avut-o.

La ªtefan cel Mare, de la sine a venit hotãrârea la care s-a oprit. El e epic,
drama internã i-a lipsit.
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ªi, când vom trece de aceste greutãþi, vom putea cuprinde trei mari icoane în
cadrul trecutului nostru: icoana întrupatã în fiinþa lui ªtefan cel Mare. Apoi
icoana, mare, frumoasã, întreagã în mucenicia ei, dureroasã a eroului pe urmele
cãruia mergem – pe urmele cãruia am mers în biruinþã, pe urmele cãruia am
mers în suferinþe ºi mergem astãzi la întregirea biruinþei ºi la rãsplata suferin-
þelor: Mihai Viteazul. Am suferit cu el ca mâine vom merge ºi vom pedepsi ca
el pe aceia care acopãr cu uzurparea lor pâmânt românesc Gorãslãu dupã Mi-
rãslãu. Dar a treia figurã va fi a Aceluia care în 1916 s-a învins pe sine, rasa Sa
mândrã, amintirile Sale de copil, secole întregi de strãmoºi legaþi de alt pãmânt,
pentru a ne oferi nouã, nu numai persoana Sa, dar sacrificiul tuturor strãmoºilor
Sãi. (Aplauze prelungite)

Domnilor,

Spre noi se uitã astãzi o oºtire, oºtirea României, care este moraliceºte în-
treagã, este mai mare chiar decât în momentul când întâiul detaºament a sfãrâmat
cu patul puºtii piatra de nedreptate la graniþã. Atunci, om viu lângã om viu, ea
reprezenta numai puterea fizicã ºi încrederea în biruinþã, astãzi cei vii aduc cu
dânºii moºtenirea sufleteascã a celor care au murit pe câmpul de luptã. Precum
noi lãsãm la alþii averea ºi numele nostru, aceia care cad pentru þarã ºi viitorul
neamului, îºi lasã sufletul întreg, atât de mare cum era în momentul sacrificiului
lor, acelora în mijlocul cãrora cad. (Aplauze prelungite). Tot sufletul oºtirii
româneºti se gãseºte astfel în acei care se întorc astãzi copleºiþi de numãr, cum
au fost copleºiþi soldaþii lui ªtefan strãbunul, ºi gata ca ºi dânºii sã se întoarcã asupra
biruitorilor (Aplauze). Cel din urmã soldat cu haina sfâºiatã de suferinþele ºi rãbdãrile
îndelungate faþã de asprimea naturii ºi de cruzimea duºmanului aduce în fãptura
lui moralã pe toþi aceia pe care nu-i vom mai vedea aievea niciodatã. (Aplauze)

ªi niciodatã steagul românesc n-a fost mai mândru decât în momentul când a
arãtat celei mai superbe alcãtuiri militare din Europa cã pot merge þãrani fãrã
ºcoalã, fãrã arme moderne, înaintea oºtirilor înzestrate cu tot ce o culturã gro-
zavã ºi înverºunatã dã sclavilor înarmaþi care o reprezintã. (Aplauze prelungite)

Onoratã Camerã,

Atât de simplu ºi mãreþ, Manifestul Regelui a arãtat tuturora cã nu am intrat
în acest rãzboi cu pretenþia de a dovedi sub raportul militar mai multã forþã decât
alþii. Am intrat în rãzboi cu hotãrârea de a da tot ce avem în acest moment pentru
a cãpãta dreptul nostru întreg. Pentru atât, ºi pentru mai mult, nu. ªi, dacã, în cursul
acestui rãzboi, am dovedit încã o datã pe atâtea locuri ale câmpului de luptã cã
sufletul omenesc rãmâne totdeauna superior mijloacelor pe care întâmplarea
poate sã le punã la dispoziþie, am scris, nu numai un capitol în istoria rãzboaielor,
ci unul în dezvoltarea moralitãþii omeneºti. ªi, dacã sunt timpuri imorale, este
imposibil ca omenirea sã nu-ºi vinã în fire ºi sã nu fixeze pentru fiecare acea ju-
decatã care se cuvine devotamentului, sacrificiului, jertfei de sine, de care fiecine a
fost capabil.

Cine va fi putut spune sau scrie cã armata noastrã, oricâte neajunsuri i-au
venit din partea unor elemente pentru care ea însãºi nu este rãspunzãtoare, cã
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aceastã sfântã armatã nu ºi-a îndeplinit datoria ei, nu numai faþã de þarã, de þara
de acum, dar faþã de una din cele mai glorioase moºteniri ºi faþã de generaþiile
care ne aºteaptã pentru a ne judeca, cine va spune cã þãranul român a scãzut
câtuºi de puþin faþã de strãlucita vitejie care i-a fixat, în generaþiile precedente,
un rang între naþiuni, aceia nu numai cã sãvârºesc un act de nepatriotism, dar ºi
un act de nedreptate faþã de partea cea mai sãnãtoasã, mai plinã de fãgãduieli ºi
de viitor a neamului nostru, (Aplauze prelungite)

Armata noastrã în împrejurãrile de faþã reprezintã un popor întreg. În afarã de
acei care se luptã, de cei care-i ajutã, fiecare cu tot ce poate, în afarã de acei care
întovãrãºesc fiecare luptã cu suferinþa lor, cu adânca vibraþiune a fiinþei lor în-
tregi, în afarã de ei toþi nu existã popor românesc. Poporul românesc se cuprinde
în cei care þin arma în mânã, în cei care le dau tot sprijinul pentru a o putea
întoarce împotriva duºmanului ºi în acei care trãiesc numai spre a admira acest
eroism, a-i culege roadele pentru popor ºi a da mâna de ajutor care este trebuitoare
pentru a garanta victoria.

În acest popor partea cea mai vrednicã de iubire ºi partea cea mai puþin îndrep-
tãþitã este þãranul nostru. Din gura Regelui am auzit o fãgãduialã, care este a treia
fãgãduialã – a patra nu se poate: dupã a treia vine fapta. Am auzit deci pentru a
treia oarã din gura Suveranului, venit din camaraderia sufleteascã însãºi cu aceºti
ostaºi, fãgãduiala cã þãrãnimea românã nu va fi strãinã pe pãmântul pe care sângele
celor mai de aproape alor sãi l-au sfinþit din nou prin sacrificiul lor (Aplauze).

Nu se poate ca soarta sã fi colaborat într-un chip mai vizibil pentru dreptatea
þãranului decât în acest rãzboi. Dacã rãzboiul nostru s-ar fi purtat numai pe pla-
iurile Ardealului, nu ar fi fost din nou, cum este acum, din cel mai depãrtat colþ
al Olteniei pânã în apropierea noastrã, o nouã frãmântare a acestei þãrâne ºi a
acestui sânge. (Aplauze)

Nu am fi vrednici de tot ce s-a fãcut pentru noi dacã, pentru a uºura destul de
greaua vinovãþie pe care o avem cu toþii, mâine chiar nu am primi pe soldaþii
noºtri, dupã biruinþa operei de dreptate, dupã eliberarea teritoriului nostru, dupã
întregirea teritoriului rasei noastre, nu numai cu florile culese în acest pãmânt, ci
ºi cu darul însuºi al pãmântului hrãnitor pe care ei îl muncesc. (Mari aplauze)

Sã-mi daþi voie acum sã mã gândesc la acei care ne urmãresc, de departe sau
de aproape – cãci, chiar dacã sunt departe, ne vãd totuºi, prin mijloacele lor,
destul de aproape – la cei care vor sã constate, cum am spus, ceas de ceas,
înrâurirea biruinþei lor asupra sufletului nostru. Sã ne gândim la aceia care, fãrã
a fi provocaþi în interesele lor politice sau chiar economice, au alergat în numele
culturii ºi civilizaþiei omenirii din fundul Germaniei strâmtorate pentru ca, prin
bordeie turceºti, prin pleava bulgarã, prin violenta nãvalã maghiarã, nu numai sã
apere nedreptatea unde se gãseºte, pe pãmântul de robie ºi lacrimi al Ardealului,
dar sã împlânte aceiaºi suferinþã, aceiaºi durere, aceiaºi umilinþã pe pãmântul
acelora care se ridicaserã ca sã înlãture dincolo nedreptatea. S-au strecurat pe
lume multe cuceriri, dar niciuna n-a îndrãznit sã porneascã fãrã sã aibã conºtiinþa
cã serveºte un drept ºi cã urmãreºte ridicarea omenirii. Sã pleci însã de acasã,
tulburând lumea întreagã, ca sã ai o mai mare parte la prada materialã a pãmân-
tului, sã nu te mulþumeºti cu aceasta, când arunci zeci de milioane de tineri nevi-
novaþi, plini de bunãtate, de iubire, de energie în sufletul lor, într-un mormânt pe
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care toatã mizerabila presã de justificare care ar urmã dupã rãzboi nu va fi în
stare sã-l închidã, sã culegi tot ce omenirea are mai abject ca origine, mai degra-
dator ca vicii, mai rapace ºi mai cãlcãtor de orice simþãminte omeneºti, pentru a
le arunca pe acest bun pãmânt ospitalier, care a fost jumãtate de mie de ani zid
de ocrotire pentru creºtinãtate ºi culturã apãrate cu trupuri româneºti pânã astãzi
(Aplauze prelungite), este unul din acele acte de nebunie istoricã de pe care cea
mai rafinatã filosofie politicã nu poate curãþi pecetea de sânge închegat al crimei
neispãºite. Victoria criminalilor are în ea însãºi sancþiunea ei, ºi, ori dacã este un
om, ori dacã este o naþiune, cea din urmã cãutãturã a jertfei este ºi cea mai crudã
osândã a ucigaºului. (Aplauze) Vor putea sã se bucure de þara noastrã distrusã
pânã la Milcov astãzi; vor putea sã se bucure de pieirea onestei opere de civiliza-
þie pe care am îndeplinit-o în Dobrogea, colþ de Asie din care au fãcut un mãrgã-
ritar al Europei (Aplauze); vor putea sã se bucure de soldaþii noºtri, coborâþi în
pãmântul care îi înconjurã astãzi cu toatã calda lui iubire pãrinteascã; vor putea
sã se bucure de steagurile noastre târâte în noroiul cruzimii lor infame; vor putea
sã se bucure de stãpânirea peste acele rude, fraþi, prieteni de aproape care sunt
smulºi, de o bucatã de vreme, nu numai de la ajutorul nostru, dar de la însãºi cu-
noaºterea suferinþelor lor, pe care nu la putem vedea. De un singur lucru nu
trebuie sã se bucure; nu trebuie sã se bucure cã au putut scãdea cu câtuºi de puþin
energia noastrã sufleteascã. (Aplauze prelungite.)

Domnilor Deputaþi,

În trecutul nostru mulþi oameni au suferit. Dacã suntem ceva, nu suntem prin
biruinþa strãmoºilor noºtri, ci suntem ceva numai prin suferinþa lor.

Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsã laolaltã ºi
prefãcutã în energie. ªi unul dintre aceºti strãmoºi, mare, fiindcã a fost nenorocit
ºi el, întro clipã de supremã restriºte, când i se zicea: lasã þara ºi du-te sub jug,
el, Gheorghe ªtefan, din pãrþile unde luptã ostaºii noºtri la Oituz, a strigat: decât
sã plec pentru totdeauna de aici, „mai bine sã mã mãnânce câinii pãmântului
acestuia“. Au trecut trei veacuri de la 1650, când Gheorghe Vodã ªtefan spunea
celor mai vechi aceastã hotãrâre a sa ºi faþã de care nici noi nu putem spune
altceva decât: „sã ne mãnânce câinii pãmântului acestuia mai curând decât sã
gãsim fericirea, liniºtea ºi binele din graþia strãinului duºman“. (Aplauze) Undeva,
aici aproape, în codrii Vasluiului, este o bisericuþã frumoasã de lemn de stejar, în
care ai crede cã s-au cuprins numai þãranii din vecinãtate. În aceastã bisericuþã,
acum trei sute de ani, Vasile Lupu, izgonit de tãtari, s-a strâns cu familia lui ºi
cu toþi boierii, ºi a înãlþat în fiecare zi de sãrbãtoare rugãciuni cãtre Dumnezeu.
Vremea a trecut, tãtarii s-au dus, dreptatea fiind a lui Dumnezeu, care este creºtin,
bun ºi milos ºi dã biruinþa celui drept. Pe pãmântul curãþit de hoarde, ºi astãzi
încã în adâncul codrilor stã bisericuþa de stejar, înfãþiºând în ea o învãþãturã aºa
de mare. Ea ne spune astãzi, când alte hoarde au nãvãlit graniþele ºi ne-au cãlcat
pãmântul nostru cel sfânt; în colþul acesta unde ne-am strâns, sã pãstrãm cu
scumpãtate sãmânþa de credinþã, ºi vom vedea ºi noi la rândul nostru dispãrând
negura stãpânirii strãine, ºi vom putea zice ca Petru Rareº, fiul lui ªtefan, cã „vom
fi iarãºi ce am fost, ºi mai mult decât atâta“. (Aplauze prelungite, vii aclamaþiuni.)
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La finele discursului lui N. Iorga, premierul I. C. Brãtianu s-a grãbit sã urce la
tribunã pentru o scurtã, declaraþie: „Domnilor Deputaþi sunt convins cã sunt expresia
unui adevãrat interes naþional, cerându-vã ca, cuvintele pe care le-a pronunþat d. Iorga
sã fie publicate în toate comunele urbane ºi rurale ºi rãspândite la toþi ostaºii,
care vor gãsi acolo, în forma cea mai elocinte, ceea ce trebuie sã fie însufleþirea
noastrã a tuturor în aceste momente. Aprobare prin aplauze ºi aclamaþii unanime.

Nota editorului. Dupã intrarea României – la 14 august 1916 – în acþiunea
rãzboinicã pentru întregirea naþional-teritorialã ºi dupã o primã etapã de
succes a trecerii batalioanelor peste Carpaþi au urmat, din pãcate, contraofen-
sivele conjugate ale trupelor Puterilor Centrale ºi sateliþilor lor. Armatele co-
mandate de generalul Falkenhayn (dinspre Transilvania) ºi de feldmareºalul
Mackensen (dinspre sudul Dunãrii) au invadat Þara Româneascã, ameninþând
sã prindã ca într-un cleºte armatele române nevoite sã lupte concomitent pe
douã largi fronturi. Dupã tristul episod „Turtucaia“ ºi dupã vitejasca apãrare
pe crestele Carpaþilor, pe Jiu, Neajlov-Argeº („bãtãlia pentru Bucureºti“), ar-
matele române au fost constrânse sã se replieze ºi sã se retragã pânã spre Mol-
dova, stabilizând frontul pe linia Siretului. Forþele armate germano-austro-un-
gare-bulgaro-turce au copleºit pe cele române atât ca numãr cât mai ales ca
tehnicã superioarã de luptã. Antanta (Franþa, Anglia, Rusia) nu-ºi onorase
obligaþiile înscrise în tratatele de alianþã cu România: Corpul expediþionar
franco-englez staþionat la Salonic sub comanda generalului francez Sarrail n-a
atacat la timp trupele germano-bulgaro-turce, dând rãgaz feldmareºalului
Mackensen sã treacã la ofensivã în sud ºi sã înainteze pe teritoriul României;
Divizia rusã cantonatã în vecinãtatea Dobrogei n-a venit în ajutorul trupelor
române din zonã; generalul rus Brussilov n-a declanºat ofensiva pe frontul de
nord, concomitent cu cea a Armatei române, pentru a împiedica armata lui
Falkenhayen sã iniþieze campania de peste Carpaþi; în fine, Antanta n-a asigurat
armata românã cu tehnicã modernã de luptã, cu muniþiile ºi echipamentele ab-
solut ºi strigent necesare.
Dupã pierderea „bãtãliei pentru apãrarea Bucureºtiului“ (3 decembrie

1916), autoritãþile statale (Rege, Guvern, Parlament) au trebuit sã ia calea re-
fugiului în Moldova rãmasã liberã de invadatorii ce contropiserã aproape trei
sferturi din teritoriul Vechiului Regat.
S-a petrecut atunci una din marile drame ale românilor. S-a trecut printr-un pur-

gatoriu al suferinþei la capãtul cãreia s-a arãtat finalmente biruinþa atoateizbitoare.
În mijlocul deznãdejdii generale a rãsunat pe datã, la ceas de grea restriºte,

de la tribuna Parlamentului în pribegie, glasul profetic al ilustrului apostol al
neamului, Nicolae Iorga care a îndemnat întreaga suflare naþionalã la Rezis-
tenþã pânã la capãt!
Publicãm bijuteria oratoricã de acum 100 de ani a lui N. Iorga, ca un solemn

Remember!

Stelian Neagoe
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