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Abstract. This papers reminds us the magnitude of the work and personality
of the great historian, publicist and politician Nicolae Iorga, as stated by
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„Niciodatã n-am simþit în munca mea oboseala, bãtrâneþea, fiindcã niciodatã
n-am avut înainte sfârºitul. În toatã opera mea timpul nu a venit ca o mãsurã,
deºi odatã va trebui sã vinã ºi un sfârºit.“

(Nicolae Iorga în dialog cu Barbu Theodorescu, în aprilie 1931)

Întoarcerea la Iorga este pentru istoric o întoarcere la izvoare. Adicã la exem-
plul muncii încordate ºi continue, la înnobilarea gândului cu valori perene ºi cã-
derea în pulbere a falselor mândrii. Lângã Iorga aflãm cât de mici suntem, dar ºi
cât de bucuroºi cã noi, istoricii români, avem oricând la îndemânã punctul de re-
ferinþã pe care-l cãuta Arhimede.
Aºa l-au vãzut ºi contemporanii?
Începem cu pãrerile lui Alexandru Lascarov-Moldovanu, astãzi un scriitor

uitat. Unii critici, cum, de pildã, Dumitru Morãraºu, îl considerã important pen-
tru literatura noastrã tradiþionalã, chiar superior lui IonAgârbiceanu, iar opera sa
„o oazã de candidã umanitate“. Victor Durnea îi atribuie un talent evident de po-
vestitor, încãrcat de un lirism molcom ºi de o realã sensibilitate faþã de naturã ºi
de soarta lumii de la þarã. Dar Al. Piru nu-i apreciazã romanele morale, didactice
ºi naive, iar G. Cãlinescu îi vede scrierile doar educative, nu ºi literare. Poate mai
multã dreptate are Eugen Lovinescu, care-l vede pe autorul nostru un sãmãnã-
torist întârziat, plin de duioºie, de un sentimentalism excesiv.
Scriitorul Lascarov-Moldovanu e de regãsit nu doar în romane, nuvele, po-

vestiri, fabule, satire, articole nenumãrate (autorul e teribil de prolific). E de re-
gãsit ºi în amintirile sale despre Alexandru Vlahuþã, Nicolae Petraºcu, cu care a
fost coleg de ºcoalã, ºi mai ales în Cãrþile amintirii. Amintiri cu Nicolae Iorga,
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cum îºi intituleazã el lucrarea aflatã în manuscris la Biblioteca Academiei1.
Amintirile acestea n-ar atrage atenþia dacã Lascarov-Moldovanu n-ar fi fost un
iorghist convins, înscris în partidul marelui savant, ales ºi senator pe listele Parti-
dului Naþional Democrat în 1931-1932, ºi un mare partizan al savantului, pânã
la moartea acestuia. Deci n-ar fi interesante dacã n-ar veni de la un apropiat de
Iorga, de la un om care a fost circa 30 de ani în preajma marelui savant.
Lascarov încearcã sã-l surprindã pe Iorga în multe dintre ipostazele manifes-

tãrii sale pluridimensionale în lumea româneascã. Îl vede prima datã în 1906,
când tocmai terminase Facultatea de Drept de la Bucureºti. Era într-unul dintre
amfiteatrele Universitãþii, în dupã-amiaza zilei de 13 martie, când Iorga se ridicã
împotriva reprezentaþiei în limba francezã, la Teatrul Naþional, a piesei Madame
Flirt: „Iorga ne-a grãit ca un arhanghel. Nu-mi aduc aminte amãnuntele, dar ºtiu
bine cã, ascultându-l, mã uimeam ºi mã înspãimântam vãzând cât de adânc pã-
trundea el în tot ce era mai scump sufletelor noastre. Parcã cetea în cartea nea-
mului, pe care, imaterialã, o avea deschisã înainte, parcã cetea ºi în sufletele
noastre, în fundul cãrora privirea lui de foc pãtrundea cu înlesnire. Ochii lui, de-o
putere ºi de-o strãlucire cu totul neobiºnuitã, barba lui, care, în învãluiri ca de
furtunã, lua parte întreagã la elocvenþa fulminantã a celui care o purta, braþele lui
prinse în miºcãri largi ºi violente, glasul lui de foc, toate acestea alcãtuiau laolaltã
o putere spiritualã atât de mare, încât, adãugate adevãrului ºi dreptãþii spuselor
lui, ar fi fost în stare sã ne ducã sã înfruntãm focul ºi moartea, dacã ni s-ar fi cerut“2.
Acesta e tonul amintirilor lui Lascarov. E tonul în care ele se deapãnã, încer-

când sã fixeze în cuvinte vraja pe care o degaja în juru-i marele savant. Autorul
recunoaºte cã foarte greu îi venea condeiului sãu sã poatã lãmuri prin cuvinte în
ce anume stãtea aceastã vrajã. Iatã-l pe Iorga, cel repovestit de Lascarov, la Foc-
ºani, în 1912, când se hotãrãºte sã se ridice în oraº un bust în memoria marelui
actor Petre Liciu, tocmai dispãrut în acel an. Iarãºi îl impresioneazã la Iorga
„scãpãrarea ochilor veºnic mobili“, „barba-i neagrã ºi în uºoarã neorânduialã
(barbã care întotdeaunami s-a pãrut o fiinþã aparte, plinã de o solidaritate necurmatã
cu stãpânul ei, ajutându-l la vorbire ºi la argumentare), braþele necontenit în miº-
care, cu acea mânã dreaptã mare, cu degete groase ºi lungi, cu acel deget arãtãtor
al ei, care i-a fost în întreaga lui oratorie un preþios mãdular, întru o mai mare ac-
centuare a cuvintelor de înaltã tensiune ale vorbirii... privirea lui... mergând
peste capetele noastre, undeva, ca spre o zare spiritualã...“3. Efectul: „curând, în
salã e pierdutã noþiunea de timp ºi nici cea de loc nu mai e sigurã. Cu toþii urmã-
resc pe vorbitor ca într-o fantasmagoricã povestire, în niºte þinuturi de încântare,
trezindu-ne la rãstimpuri, aplaudând frenetic, în locurile unde sãgeata grãirii
atinge locul înaltelor emoþii impersonale, ºi pornind apoi, din nou, la cãlãtoria
cea minunatã, [pe] care n-ai mai fi vrut sã o întrerupã“. N-are multã întãrâtare
spiritualã verbul lui Lascarov, dar evocarea sa are trãire. Adicã exact ceea ce Ior-
ga voia sã trezeascã la ascultãtorii sãi: participarea afectivã. La fel cerea ºi citito-
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rilor: „scrie cu sufletul tãu ºi reciteºte cu sufletul altora“, grãia una dintre maxi-
mele sale4.
Fireºte, nu doar Lascarov a fost impresionat de Iorga oratorul. Aºa au fost toþi

contemporanii. Ne-o confirmã toþi. Iatã-l pe dr. N. Lupu: „numai cei ce l-au
auzit, cãci discursurile lui nu se pot reda prin scris, ºi au fost sub farmecul direct
al vrajei sale pot sã-ºi dea seama de ceea ce a fost Nicolae Iorga. Deie Dumnezeu
ca în cursul veacurilor ce va sã vie, neamul românesc sã fie hãrãzit cu oameni ca
el, cãci numai prin oameni ca aceºtia el poate sã rãzbatã în veacurile întunecate
care au sã vie“5.
Elegantul în expresie ºi în viaþã care a fost filosoful I. Petrovici, sub farmecul

cuvântului lui Iorga, scrie entuziast: „Când lua cuvântul, nu începea niciodatã cu
una din acele fraze pompoase, care miroseau a lampã, ci întotdeauna începea
printr-o frazã simplã ºi familiarã. Discursurile lui Iorga nu sunt ca un râu canali-
zat, unde apa este egal de latã în toate pãrþile. Un discurs al lui Nicolae Iorga e
ca un ºuvoi, care îºi croieºte albia, o albie cotitã, dar din ce în ce mai largã ºi mai
maiestoasã...“. Nu îl întrebase pe Iorga niciodatã, dar era convins cã nu-ºi pre-
gãtea niciun discurs. „Exista o pregãtire permanentã ºi generalã, exista o formi-
dabilã memorie, pentru cã în capul lui Iorga nu exista numai memoria sa proprie,
exista memoria omenirii întregi, statornic prezentã, cãci ce este alta istoria uni-
versalã decât memoria omenirii în întregimea ei. În afarã de spontaneitate, o altã
însuºire care caracteriza elocvenþa lui N. Iorga era elanul, temperamentul dioni-
siac ºi eruptiv, care arunca vâlvãtaia de luminã, care bubuia, care cutremura, aºa
cã atunci când asistai la o cuvântare inspiratã a lui Iorga, îþi pãrea mai puþin cã
eºti martor la un fenomen de naturã literarã, cât la un proces de naturã cosmicã“.
ªi mai departe: „filosofii Antichitãþii spuneau cã lumea e compusã din patru ele-
mente: foc, aer, apã ºi pãmânt. Aceste patru elemente intrã în componenþa fiecã-
ruia din noi. Însã, pe când la cei mai mulþi focul din alcãtuirea lor este o luminã
de opaiþ, apa o baltã stagnantã, pãmântul pulbere uscatã, iar aerul miasmã, în com-
ponenþa lui Nicolae Iorga focul apare ca un fulger, aerul ca o vijelie, apa ca un
torent nãvalnic, pãmântul ca o þarinã fecundã“6.
Omul politic Mihai Popovici are dreptate: „nu pot sã nu recunosc împreunã

cu generaþia mea, care urma aproape imediat dupã generaþia lui Nicolae Iorga,
nu pot sã nu recunoascã toate generaþiile care au urmat cã în partea cea mai bunã
a sufletului nostru se gãseºte ºi ceva din elanul, din imboldul, din mintea acestui
cu adevãrat apostol al neamului“7.
Lascarov-Moldovanu, fascinat de Iorga oratorul, începe sã-i citeascã scrie-

rile. „Cãrþile în care el descria insul românesc ºi viaþa lui din toate þinuturile
m-au purtat cu sufletul de-a lungul românimii întregi, dându-mi cea din urmã sta-
tornicie în credinþa unitãþii noastre naþionale. Erau scrise cu atâta devotatã dra-
goste, arãtau cu scrupuloasã grijã atâtea frumuseþi morale ale neamului nostru,
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dovedeau prezenþa aceluiaºi suflet românesc peste tot locul, încât ele deveneau
un document viu ºi actual al strãvechei noastre dãinuiri în partea aceasta a pã-
mântului, alcãtuind o prefaþã a Unirii de mai târziu. Au fost cãrþile care mi-au în-
cãlzit inima ºi mi-au înãlþat cugetul pe culmile impersonale ale iubirii de þarã ºi
de neam, în plinã luminã de tinereþe spiritualã“8. ªi Lascarov-Moldovanu devine
un pasionat admirator ºi colaborator al iniþiativelor politice sau culturale ale sa-
vantului. Îi citeºte zilnic articolele, „privirile unei minþi cu totul superioare asu-
pra problemelor culturale ale unui neam întreg, aflat la rãscrucea unor mari dru-
muri din dãinuirea lui“9. Este alãturi de Iorga ºi de lupta lui în anii neutralitãþii,
la Liga Culturalã, devenitã, prin voinþa lui Iorga, Liga pentru unitatea tuturor ro-
mânilor, apoi în anii rãzboiului nostru, ani în care Iorga e „apostolul neamului“.
Iar dupã rãzboi face o politicã activã lângã Iorga, povestind din campaniile elec-
torale ºi surprinzând descãtuºarea care venise peste români ºi nenumãratele
iniþiative culturale trãite în apropierea lui Iorga. Toate, pânã când þara a ajuns în
1940 „fãrã Iorga“, parcã fãrã suflet.
La jumãtate de an de la nãprasnica moarte, când Iorga ar fi împlinit 70 de ani,

ziarul Vremea îi dedicã un numãr special. „Nu este cãrare ori drum, uneori tãiat
din nou, prin hãgaºuri încâlcite, în care mintea agerã ºi puterea extraordinarã de
muncã a lui N. Iorga sã nu fi rãspândit luminã trainicã“, scrie geologul, geo-
graful ºi pedagogul Ion Simionescu, în 1941, preºedinte al Academiei Române.
El gãseºte cã mai sunt doar doi reprezentanþi ai etnicului nostru care sã-i poatã
fi alãturaþi: D. Cantemir ºi B.P. Hasdeu, confirmând ceea ce se ºtie, anume faptul
cã în cultura româneascã marile valori sunt de tip enciclopedic. Pentru filosoful
C. Rãdulescu-Motru e un „torent vijelios de gândiri sclipitoare“ ºi „cu cât timpul
va trece, cu atât mai mult se va vedea cât de mare, cât de profund este golul pe
care îl lasã Nicolae Iorga în aceastã þarã“, cum observã dr. C. Angelescu. Pentru
cã N. Iorga, ne-o spune scriitorul Liviu Rebreanu, „a fost cel mai formidabil
creer pe care l-a produs neamul românesc pânã astãzi“ ºi „toatã miºcarea naþio-
nalã, acel faimos panromânism, care ne-a dãruit România întregitã, a izvorât din
sufletul lui ºi a devenit o forþã cotropitoare pentru neamul românesc întreg, prin
cãldura sufletului ºi verbului sãu“. A fost‚ cum crede ºi poetul Ion Pillat, un tem-
perament pasionat de luptãtor, un cãrturar nãscut, un patriot înflãcãrat, „un rar
erudit, o memorie incomparabilã, o putere de sintezã neobiºnuitã, cu un dar ex-
cepþional de exteriorizare, un stilist de preþ ºi unul din oratorii de seamã ai neamului“.
Un scriitor ca Ionel Teodoreanu, suflet impresionabil mai mult decât alþii, e

rãvãºit în faþa memoriei lui: „Iorga, deºi mort, este atât de intens actual, atât de
tumultuos prezent, încât mintea care încearcã sã-l judece e mai mult o replicã pa-
sionalã decât un epilog limpezit. Ce-a fost Nicolae Iorga? Un mare orator? Un
cumplit cãrturar? Un arzãtor poet? Un inspirat argonaut al românismului? Desigur...
Dar a fost, mai presus de toate, un fecundator al timpului lui. A smuls admiraþia
ºi a deºteptat contradicþia. A trezit mereu ceva, în somnia contemporanilor lui,
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determinându-i sã fie mai harnici întru fierbinþeala vieþii. Putem spune cu cin-
stitã vorbã cã Nicolae Iorga ºi-a dat numele unei nobile insomnii a vitalitãþii ro-
mâneºti“10. Pan Halippa îl vedea pe Iorga drept „magul credinþei mântuitoare a
unitãþii naþionale, pe care a propovãduit-o prin scris, prin vorbã ºi faptã, cum n-a
fãcut-o altcineva mai stãruitor ºi mai convingãtor. N. Iorga a fost marele cãr-
turar care i-a cercetat pe românii din þinuturile subjugate, pentru ca, odatã cu
ºtergerea prafului de pe vechile documente ale neamului, sã realizeze opere ne-
pieritoare în domeniul istoriei naþionale“. În literaturã a trezit ºi întreþinut spiritul
tradiþionalist. A fost publicistul ºi ziaristul care n-a scãpat din vedere niciun
eveniment important. „Ca orator a rãscolit adânc în mintea oamenilor, a aprins
inimi ºi a poruncit sufletelor româneºti comandamente înalte ºi de neuitat“. A
ctitorit instituþii: Institutul de Studii Sud-Est Europene, ªcoala Românã de la
Paris, Institutul de la Veneþia, Universitatea de la Vãleni, Teatrul Ligii Culturale
de la Bucureºti... Halippa, ca basarabean, ilustreazã pe Iorga ca român. În 1905
face o cãlãtorie în Basarabia ºi iese cartea Pagini din Basarabia de astãzi. În
1912 scrie Basarabia noastrã, în finalul cãreia observã: „am dovedit cã nu e
ogor, monument, aºezãmânt local, neam vechi în Basarabia, care sã nu fie al nos-
tru, sânge românesc, luptã româneascã, gând românesc. ªi totuºi, ruºii erau sã
declare, cu prilejul rãpirii noi din 1877, cã Basarabia a fost luatã în 1812 de
Rumeanþev ºi Suvorov, eroi populari, asupra unei populaþii musulmane, tãtãreºti,
trãind sub corturi“11. La 1906 ºi la 1912 organizeazã expoziþii cu documente is-
torice, cãrþi, obiecte de artã, industrie casnicã basarabeanã, arãtând þãrii cã spi-
ritul naþional românesc e prezent în Basarabia. ªi militantul de vazã al miºcãrii
naþionale basarabene Ioan Pelivan recunoºtea cã Basarabia noastrã a contribuit
enorm la deºteptarea conºtiinþei naþionale la intelectualii basarabeni12.
Cu ce rãmâne Iorga ca istoric? Sã luãm de pildã istoria militarã. Iorga nu e un

istoric militar, în înþelesul obiºnuit al cuvântului, cum constatã generalul Radu
D. Rosetti, el, da, un excelent istoric militar. Adicã Iorga nu analizeazã planurile
de operaþiuni, miºcãrile ºi contramiºcãrile strategice ºi tactice, nu descrie arma-
mentul, nu face studiul fortificaþiilor º.a. Nu face toate acestea atunci când scrie
istorie militarã, dar el dã foarte multe documente privind faptele ºi mijloacele
militare, înfãþiºeazã cu talent figuri de cãpitani ºi de simpli luptãtori, descrie
plastic terenurile care au fost câmpuri de bãtaie ºi aduce în prim plan „stãri de
suflet“. ªi Radu Rosetti prezintã psihologia luptãtorilor de la ValeaAlbã: „boierii
se închinarã frumos în faþa morþii ºi o primirã în faþã“. ªi atunci, conchide gene-
ralul Rosetti, oricât de priceput ar fi cineva în ale artei militare, nu va putea scrie
istorie militarã fãrã elementele de mai sus13. Cu alte cuvinte, nu poate cineva
trece peste ceea ce a scris Iorga. ªi cum el a scris aproape despre tot ce înseamnã
fapt istoric, e limpede pentru cel care scrie dupã Iorga cã n-are cum sã treacã
peste el, neþinând seama de el. Iorga e inevitabil.
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„El a fost omul care, într-adevãr, n-a cunoscut odihna, cum constata pedago-
gul de la Universitatea din Cernãuþi C. Narly. Chiar cãlãtoriile, cât de mici, erau
lãsate sã însemne cele ce socotea de cuviinþã din cãrþile pe care le adâncea ºi
acolo cu repeziciunea pe care nu ºtiu alt om a mai putut atinge. În timpul în care
mintea noastrã, a oamenilor de rând, prinde înþelesul cuvântului, mintea lui prin-
dea fraza“14.
Lãsãm, în final, pe marele istoric Gh. Brãtianu s-o spunã în locul oricãruia

dintre noi: „e nevoie sã se ºtie, înlãuntru ºi în afarã, cã drumurile bãtute de Ni-
colae Iorga, atunci când cutreera satele Ardealului ºi ale Basarabiei, nu au fost
uitate ºi cã râvna sa închinatã unirii Românilor de pretutindeni stãruieºte în su-
fletele ºi în mintea urmaºilor“15.
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