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GÂNDUL OMENESC ÎN FAÞA RÃZBOIULUI

STELIAN NEAGOE*

„ªi acest holocaust pentru ce?“

În 2010 se împlinesc 70 de ani de la asasinarea savantului Nicolae Iorga. La
fine de noiembrie 1940, „au fost tãind un brad bãtrân / fiindcã fãcea prea multã
umbrã“ în drumul spre declanºarea celei de a doua conflagraþii mondiale. Paznic
al Cetãþii ºi vestitor de vremuri de urgie ºi prãpãd — în care sta sã intre din nou
lumea încercatului secol XX — Nicolae Iorga a publicat sau a rostit, în ultimul
an al vieþii sale, uluitoare „gânduri omeneºti în faþa rãzboiului“, avertizând cum
cã atunci când „tãcut e glasu-nþelepciunii / s-aude-un glas din zi în zi: / Pãziþi po-
poare, vin nebunii“.

În cele ce urmeazã vom evoca din pagini de ziar, tot zbuciumul unui suflet
nepereche al românilor, gravele tablete publicate zilnic în Neamul Românesc, în-
cepând cu 1 septembrie 1939 ºi pânã în prezilele morþii, petrecutã la ceas neno-
rocit ºi rãmas nepedepsit al nopþii de 27/28 noiembrie 1940.

Era la sfârºitul lunii august a tristului an 1939. „Fantoma sângeroasã“ bãtea
la uºa Europei, vestind lumii iminenta apropiere a marelui cataclism. „E o vreme
aceasta de azi — mãrturisea Nicolae Iorga — încât, faþã de tot ce se strigã ca din
gâtlej de fiarã ºi se scrie cu pleaftiure pentru a se aþâþa pânã la apetituri antropo-
fage urile dintre popoare, ne întrebãm noi, supravieþuitorii altei epoce**, dacã
mai au o valoare cunoºtinþele pe care cu multã trudã le-am câºtigat“.

Amãrãciunea din aceste vorbe îi fusese procuratã lui Iorga de un recent discurs
þinut la Danzig, prin care „interesaþii momentului“ pretindeau sã înveþe oamenii
o „nouã istorie“, cum cã polonii n-au fost stãpâni în acel oraº niciodatã, iar atunci
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când ªtefan Bathory a încercat sa ia în stãpânire Danzigul, s-ar fi întors din esca-
padã cu buzele umflate.

„Mai ºtiu eu, oare, la bãtrâneþã, puþinã istorie?“, se întreba nedumerit Iorga.
Or, marele istoric român nu putea sã tãgãduiascã cã Danzigul fusese oraº liber;
mâna sa copiase, chiar în arhivele acelui oraº, ºi le tipãrise, apoi, rapoarte ale de-
legaþilor Danzigului la dietele poloneze; ºi tot Iorga tipãrise ºi lunga serie de ra-
poarte prusiene la Constantinopol cu privire la planul lui Herzberg: „... printr-un
complicat ºi imposibil plan de schimburi între state, Prusia sã capete ce ºi de la
cine? Danzig ºi Thorn de la poloni.

Ori eu nu mai ºtiu istorie, ori e aºa!“1 — rostea Iorga, în încheierea tabletei
sale sugestiv intitulate Dacã mai ºtiu istorie, gândind, cu siguranþã, ºi la alte ase-
menea nedrepte acte întâmplate în istoria omenirii, silnicii ce nu ocoliserã, în
vreme, nici poporul român.

ªi lanþul erorilor de tot felul n-avea sã ducã decât acolo unde, în atâtea rân-
duri, profeþise Iorga. Rãzboiul — repede devenit al doilea mondial la interval de
nicio generaþie în acelaºi secol XX — a început. Silinþele de pace, îndemnurile
de liniºte, convorbirile pentru înþelegere între popoare, n-au dat nici un rezultat.
Tunurile au pornit sã bubuìe; avioanele seamãnã bombe peste frontiere ºi oraºe.

Rãzboiul a început aºa dar — nota îngrijorat Iorga — în zorii acestei zile fa-
tale: 1 septembrie 1939.

Trupele Reichului au pornit spre frontiera polonezã, ºi luptele corp la corp s-au
produs în diferite puncte... Katowice, Cracovia ºi Varºovia au suferit repetate
atacuri aieriene. Din Prusia Orientalã a pornit o susþinutã ofensivã germanã.

Aºa dar inevitabìlul s-a produs.
Groaznicul rãzboi european e declarat.
Ceasul marilor preocupãri, a sosit.
Nicio putere omeneascã nu mai e în stare oare sã opreascã marele deznodãmânt?2
Rândurile de mai sus Iorga le-a tipãrit în Neamul Românesc din 2 septembrie

1939, îndureratul umanist mai spera în irealele daruri ale unei minuni! Dar, nu!
Puterea omeneascã va asista, cu surprindere doar, la cumplita urgie dezlãnþuitã
de niºte iresponsabili. În faþa rãzboiului au urmat, fireºte, de o parte ºi de alta a
grupelor de state în antagonism mãsurile de mobilizare.

În faþa rãzboiului, conºtiinþa naþionalã a poporului român, demn reprezentatã
de produsul ei de excepþie, Iorga, fãcea un vibrant legãmânt de credinþã:

„Faþã de împrejurãrile în care ne gãsim ºi cu înþeleapta deciziune de defen-
sivã pe care ni-am impus-o, e o datorie patrioticã a ni supraveghea orice rând
scriem noi, cari putem avea vre-o influenþã asupra opiniei publice, lãsând suve-
ranitãþii conºtiinþii noastre judecata neclintitã a laturii morale ºi umane în grozã-
via care..., s-a dezlãnþuit...

A dori triumful dreptului naþional prin aceia cari l-au respectat totdeauna e
însã o dorinþã care se poate mãrturisi.
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În acelaºi timp — cerceta Iorga horoscopul — pentru oamenii pe cari-i sperie
materia ºi în acest domeniu, cred cã experienþa mea în istorie îmi permite aceastã
îndoitã profeþie:

Nu va învinge tehnica superioarã, ci inteligenþa conducãtorilor, ìnsufleþitã de
convingerea cã luptã pentru dreptate ºi umanitate.

ªi orice speranþe de lovituri rãpezi ºi decisive se va sfãrâma de rezistenþele
de care sunt capabile numai popoarele care au cultul onoarei ºi deprinderea, de
atâtea ori secularã, a jertfei“3.

Dupã pornirea pustiitorului „car al lui Marte“, Iorga va publica, numãr de numãr,
în Neamul Românesc vibrante tablete prin care condamna ororile rãzboiului.

Zestrea sacrã a omenirii, atât de greu adunatã, se afla în mare primejdie. Pe
fronturi, mii de tineri piereau în apãrarea patriei, a pãmântului pe care s-au nãs-
cut. Sângerau „pentru orice nouã aruncare a coasei ucigaºe, în ceia ce a ajuns a
fi un seceriº bogat de tinere vieþi omeneºti.

Nicio neutralitate — declara Iorga în tableta Jertfele zeilor rãi— nu poate în-
chide inimile, care nu pot fi condamnate de nicio raþiune la veºtejirea lor“4.

În marea conflagraþie, rãzboiul submarinelor apãruse din nou — precum în
vremea întâiului mare rãzboi — în tot largul oceanului. Fundul mãrii îºi cere
morþii... Distrugãtoarea unealtã, ucizând hoþeºte, grãmãdea zilnic victimele ei.
Avuþii pe care niciodatã nu le va recãpãta omenirea se adunau în adâncurile ape-
lor ºi fundul mãrii, din nou, îºi cerea morþii.

„ªi ceasul în care naþiile vor recãpãta simþul de onoare — observa deznãdãjduit
Iorga — care se cere pentru a despreþui aceste mijloace e încã aºa de departe...“5.

Gândul omenesc în faþa rãzboiului, al marelui savant român, era rãscolitor,
forând adânc în conºtiinþa vinovaþilor de pornirea uraganului de foc.

Ambiþii bolnave, pofta faptei brutale fãrã care se puteau soluþiona chiar ºi
cele mai aspre probleme, aruncau din nou omenirea în suferinþi fizice, care pu-
teau fi ºi mai cumplite ºi condamnau iarãºi popoarele la izolarea spiritualã, la re-
nunþarea oricãrei colaborãri spornice ºi, pe lângã aceasta, prin chiar misticismul
bolnav de la care pornea conflictul, semãnau „iarãºi în suflete anarhia gândului
ºi delirul sentimentelor.

Istoria va recunoaºte ºi va pironi pe vinovaþii acestei crime contra progresului
uman — avertiza Iorga — ºi generaþii întregi, simþind încã urmele cumplitei
dureri de care suferim astãzi, îi va blãstãma“6.

Rãzboiul al doilea mondial, Iorga ºi-l reprezenta ca pe o simplã întrecere între
industrii. Dispãrea, astfel, vitejia de odinioarã, purtatã în rãzboaiele drepte de
apãrare împotriva cotropitorilor strãini. Cãci aceastã vitejie, curajul omului care
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luptã împotriva unui adversar superior ºi unei fatalitãþi evidente, „întrecerea pro-
priilor puteri fizice prin demonul dezlãnþuirii sufleteºti, aceasta era ºi onoarea ºi
singura scuzã a sãlbãticiilor din conflictele armate între popoare“ — constata cu
dreptate Iorga.

Acest Rãzboi fãrã viteji?, însã, putea sã propulseze în învingãtoare ºi pe cea
din urmã dintre naþii ca înzestrare sufleteascã; de ajuns sã posede mine ºi alte
materiale de distrugere ºi sã dispunã de mijloace financiare pentru a întreþine în
cursul unei campanii un milion sau mai multe milioane de oameni, iar în loc de
mari generali, conducãtori de oºti, sã aibã câþiva ingineri de talent. Ar avea, astfel,
acea naþie ºansa „sã se instaleze prin silã în fruntea omenirii.

Dar — exclama Iorga — se poate o mai grozavã degradare a ei?“7.

O þarã prietenã, Polonia, cãzuse victimã agresiunii naziste. Înaintea teribilei
fatalitãþi, marele istoric român rostea cu gravitate: „... O fatalitate geograficã
apasã asupra acestei nobile þãri ºi la dânsa se adaugã ºi o misterioasã fatalitate
istoricã de care este aºa de crud urmãritã, din veac în veac, farã sã poatã seca,
dupã puterile statului, acelea nesfârºite, ale naþiunii, care învie ca prin minune.

Cu acest stat avem legãturi de alianþã..., dar toate lungile noastre legãturi cu
poporul însuºi ni impun, ca popor, cea mai deplinã admiraþie ºi cea mai duioasã
compãtimire, iar pentru cei duºi sã caute ospitalitatea noastrã, cea mai frãþeascã
atitudine“8.

Sentimente de admiraþie ºi-a exprimat Iorga ºi faþã de eroismul polonezilor,
dovedit în luptele de apãrare a capitalei lor. „...Apãrarea Varºoviei — se consem-
neazã în tableta Ce mai înseamnã azi o operã de artã? — e una din cele mai ad-
mirabile opere de devotament pe care le cunoaºte istoria. Ea se va glorifica de-a
lungul vremurilor, dar totdeauna se va deplânge ceia ce a sãvârºit trista operã de
distrugere“9.

În þara noastrã fuseserã primiþi cu proverbiala ospitalitate româneascã mulþi
dintre refugiaþii polonezi. Iorga se arata preocupat cã N-avem destul pentru dânºii:
„...Tot ce putem sã li dãm cu mâni largi acestor reprezintanþi ai unei naþiuni de
cari ne leagã veacuri de luptã pentru ideia creºtinã ºi morala ei.

O vom face, ºi de un singur lucru mã tem: cã totuºi încã n-avem destul pentru
a li sta în ajutor“10.

Indignat ºi tot mai îndurerat faþã de grozãvia nimicitoare a rãzboiului, Iorga
implora Sã fie mãcar acest hotar: „...Sunt creaþiuni omeneºti aºa de respectabile
încât ºi avântul necruþãtor spre victorie trebuie sã se opreascã înaintea lor.

ªi poate cã la aceastã credinþã ar fi de adaus încã una: cã a ucide dintr-un zbor
sau de la distanþã mii de oameni nevinovaþi e una din acele crime pentru care nu
se poate gãsi o pedeapsã“11.
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Mãrturisind Spre cine merge gândul nostru, în „aceastã lume de puternici,
dintre cari unii vorbesc de «dreapta împãrþire a bunurilor lumii», cu sclavii
pentru producerea lor cu tot“, Iorga învedereazã cã spre acele state care nu repre-
zintã decât munca îndelungatã pentru a da o formã politicã durabilã unui popor
vrednic de dânsa, ºi al cãror aport ºi în viaþa lumii e numai al agoniselei lor ºi al
contribuþiei pe care o dau culturii universale.

Aceste state aveau în urma lor „un întreg martiriu prin care au trebuit sã treacã
pentru a-ºi cãpãta mult dorita libertate. Generaþii întregi s-au sacrificat pentru
aceasta. Nobile figuri istorice au perit de sabie ori au urcat scãrile eºafodului. Nu
odatã tot ce izbutise a se aduna s-a împrãºtiat în bãtaia vântului sãlbatec al nãvãlirilor.

Astãzi ele-ºi cheltuiesc ºi ultimul ban pentru a face faþã primejdiei pe care
cred cã au descoperit-o. De la ostenelile lor sute de mii de oameni sunt smulºi
pentru a face pazã la o graniþã ameninþatã“.

Multe amintiri ne legau de aceste þãri ameninþate, dar „înainte de toate senti-
mentul cã, dãrâmându-se încã unul din aceste bastioane ale vieþii libere, ceasul
tuturor celorlalte ar suna“12.

Scriind elogios despre Un popor mic ºi o civilizaþie mare, Iorga certificã cum
noi românii suntem „deprinºi a ne aºeza ori unde se apãrã dreptul naþional“ ºi cum
„încunjurãm cu adâncã emoþie desperatele silinþi... pentru apãrarea libertãþii“13.

Era o realitate dureroasã cã beligeranþii se înfruntau cu mijloace de distrugere
cum nu le cunoscuse nicio altã epocã din istoria omenirii. Era însã ºi o fatalitate, cãci
lumea ajungea sã blesteme ºtiinþa care le-a pus la dispoziþia oamenilor fãrã inimã.

Oraºe erau fãcute una cu pãmântul. Munca a mii ºi mii de fãuritori ai bunurilor
materiale se scufunda în adâncuri, pe când menirea era sã sature gurile flãmânde.

Cine va plãti distrugerile?, interoga Iorga. „Ca orice lucru, ºi acesta se va opri.
Atunci, ieºind ºi din durdura unui tratat de pace tot aºa de «veºnic» ºi care îndatã
va fi ºi el cãlcat în picioare, omenirea îºi va da sama pe deplin de grozava ºi stu-
pida crimã care s-a sãvârºit.

ªi atunci cine va plãti distrugerile?
Nu vorbesc de þãri, cãci am vãzut ce valoare au «condamnãrile», ci de aceia

cari din fundul pungilor sãrace vor trebui sã puie la loc.
Vor blãstãma, ºi blãstãmul lor se va prinde“14.

Pentru cine-ºi vinde þara..., Iorga are numai cuvinte de condamnare. ªi, cu
dreptate, se întreba Iorga dacã „sunt mulþi cameni cari cred în adevãr în principi-
ile pe care le proclamã? Unele din aºa de rãpezile schimbãri la care asistãm n-ar
pãrea cã o dovedesc“. Ambiþii dubioase se ascundeau sub multe „steaguri“. Mai
era ºi „o sfântã prostie omeneascã gata sã creadã pe oricine-ºi umple gura cu for-
mule politice ºi sociale, pe care e gata sã le pãrãseascã...

Dar acela care se foloseºte de principiul în care nu crede, pentru a se ridica
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în spinarea þãrii care hotãrât cã nu-l vrea, trebuie aºezat supt nivelul celei din ur-
mã fiinþi omeneºti“15.

Un tânãr descendent imperial, Otto de Habsburg, visa O nouã Austrie. Care
ar fi fost utopicele baze ale noii monarhii, le explicã marele istoric român: un tre-
cut mort, un viitor de purã imaginaþie; cine ar mai fi putut strânge naþiuni elibe-
rate sub un sceptru de carton aurit? Tânãrul Otto visa, însã, la Austria ca monar-
hie simplã; ungurii n-o vroiau — abia scãpaserã de ea, dar nici pe ei nu-i vroiau
germanii care avuseserã greutãþi cu ei. ªi astfel, în mizeria acelor zile pline de
nesiguranþã, a visa era totuºi o mîngâiere16.

Pe Omul care nu poate minþi, Iorga ºi-l reprezenta în persoana ministrului de
Externe norvegian, prietenul sãu istoric, Halfdan Koht.

Rãzboaiele creeazã totdeauna o stare de spirit specialã. În prezentarea realitã-
þilor — în care nu se strecoarã în chip deliberat diversiunea — uneori viziunea
se falsificã ºi mintea omeneascã, „supt impresia dorinþilor instinctive, nu mai
poate reproduce adevãrul.

De aici o mare parte din ce ni se spune în fiecare zi, ca sã admirãm sau sã ne
speriem. E greu, chiar pentru cel mai bun cunoscãtor ºi pentru judecãtorul cel
mai deprins, sã descopere adevãrul.

Din fericire valoarea oamenilor, ºi ca onestitate, dar ºi ca deprindere prin edu-
caþie ºi profesiune, e acolo pentru a se înþelege unde trebuie sã gãsim ceia ce s-a
petrecut în adevãr.

...Alþii s-au ridicat prin îndrãznelile aventurilor care, chiar când biruie, lasã
zguduitã mintea învingãtorului“17.

Rezultatul unei sãptãmâni de rãzboi în „regiunile cele mai importante din Eu-
ropa“, în cele în care viaþa era mai activã, mai rânduitã ºi mai mulþumitã este
apreciat de Iorga în tableta Isprava:

Unul din cele mai mari porturi din lume o grãmadã de ruine; în centrul celui
ºi mai mare sunt spãrturile produse de bombe. Namur arde, cu tot ce cuprinde ca
artã ºi ca solidã viaþã civilã. Venerabilul centru de culturã catolicã Lauvain se
aflã pradã bombelor. Liège e în bãtaia tunurilor. Regiunea de la Sedan a trebuit
sã fie nimicitã de înºiºi apãrãtorii þãrii. Numai în Olanda 100 000 de oameni din
singura armatã olandezã sunt sub pãmânt. Alte sute de mii se aflã sub sfãrâmã-
turile amestecate ale maºinilor blindate.

„Cât va trebui pentru ca sã se puie la loc ce se poate pune la loc din aceastã
imensã distrugere? Pentru munca ºi gândul omenesc prin ce se poate înlocui
toatã aceastã înfloritoare tinereþã care s-a jertfit? Cum s-ar putea salva, dupã ura
ce iese din atâtea suferinþi, colaborarea umanã?

ªi acest holocaust pentru ce?
E cineva care sã-mi explice ºi mie pentru ce?“18.
Iorga susþinea cu toatã convingerea cã nu exista fiinþã omeneascã — nedena-
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turatã de egoismul cel mai grosolan sau educaþia cea mai perversã — care sã nu
simtã nesfârºita milã a celor ce se petreceau zi de zi, ceas de ceas, pe cele douã
mari câmpuri de mãcel, în care se înfruntau naþii, adesea de acelaºi sânge ºi cu
atâtea legãturi în trecut — încât pãreau a fi fãcute pentru o necontenitã ºi rodi-
toare colaborare.

„E cel mai mare blãstãm pe care-l înseamnã istoria, care nu va putea gãsi ter-
mini destul de aspri pentru a pedepsi pe aceia pe cari cu siguranþã-i va gãsi ca
vinovaþi ºi faþã de propriul lor popor.

Atâtea milioane privesc fãrã putere la îngrozitoarea dramã. ªi soarta face ca
ºi noi sã fim, înºine supt ameninþãri, spectatorii ei îndureraþi, dar neputincioºi.

Mãcar þinuta noastrã în tot ce facem astãzi sã arate cât de miºcate sunt inimile
noastre...

Se ridicã în bisericã rugãciuni... Alãturi sã fie ºi una — O rugãciune care nu
poate lipsi —, plinã de adâncã frãþie omeneascã, pentru acei cari, sfãrâmaþi de
ghiulele ºi de bombe, luptã din rãsputeri pentru sfânta Dreptate ºi Libertatea
tuturor“19.

Civilizaþia care a creat artele pentru uºurarea ºi împodobirea vieþii, are nevoie
de ele; barbaria le dispreþuieºte ºi le distruge.

„Acum — preciza Iorga — rãzboiul orb al artileriei ºi vânãtoarea avioanelor
se abat asupra oraºelor ºi satelor, ºi anume zburãtori de o vârstã nematurã, dori-
tori de isprãvi ca la cinematograf îºi exercitã pe spinarea bieþilor oameni avântu-
rile frenetice“.

În zadar se recomanda calmul ºi rãmânerea pe loc „acelora cãrora li se aruncã-n
cap bombele de zeci de kilograme ori cari se pot aºtepta sã li se coboare din cer
o pedeapsã pe care n-au meritat-o prin nimic“. ªi astfel porneau în lume pe ºosele,
pe cãrãri, miile de mii ale înspãimântaþilor. Iar armatele „se încurcã într-înºii,
cum se încurcã ºi între ele.

Meritã oare aceastã îmbulzealã haoticã supt biciul morþii numele de Arta rãz-
boiului?“20.

Mai sunt oare — interoga Iorga, în aceastã lume atât de degradatã, care judecã
uºor lucrurile, „fiecare simbriaº ridicându-se pe cataligele unui mare strateg, mai
sunt oameni cari þin samã de acel eroism, care, orice ar fi, va reuºi sã câºtige bi-
ruinþa finalã?“

Pentru un integru, precum Iorga, era O alegere uºoarã.
De o parte ideia rãzboiului de izbire ºi de surprindere. Artificii... Ele au un

mare efect la început când nimeni nu se aºteaptã sã vadã cãzând din cer în mijlo-
cul muncii paºnice a populaþiilor un fel neobiºnuit de luptã. Îndatã însã lucrurile
se lãmuresc de la sine. Tancului de 60 de tone i se opune cel de 100, ºi uzinele
nu pot fi împiedecate de a lucra în adãposturile lor. Iar avioanelor, un moment
stâpânitoare, li se opun ºi mai multe avioane.

„De altã parte, o armatã luatã la rãpezealã ºi ignobil trãdatã. Profeþiile de ca-
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pitulare în masã erau trâmbiþate. ªi, în loc, o retragere viteazã, în pãtrate de fa-
langã, care amintesc pe cei zece mii ai lui Xenofont. Eroismul poate face aseme-
nea minuni.

Iatã-l unde se aflã“21.

Dupã Nenorocirea din apus, marele vizionar se aratã tot mai îngrijorat:
„...Urmãrile vor fi multe ºi grele. În acest rãzboi ºi dupã. Se va vedea cine va

supravieþui acestui teribil moment. Le vor vedea toþi, ºi unii le vor simþi. ªi, în
primul rând, aceea pe socoteala cãrora se va face fatala înaintare a rasei nordice
cãtre totdeauna ispititoarele ape însorite ale Mãrii de Miazãzi“22.

Lovit adânc de tristul deznodãmânt petrecut pe frontul apusean, Iorga tot mai
stãruie asupra adoptãrii hotãrârii de a se înceta mãcar distrugerea acelor Oraºe
sacre.

„Strategi“ de pretutindeni, bine „aprovizionaþi“ pentru convingerile lor, vor-
beau de anume oraºe, ca ºi cum ele ar fi fost o þintã oarecare a unei „acþiuni de
maºini oarbe, brute ºi crude.

A face apel la asemenea suflete pentru a li smulge altfel de judecãþi e inutil
— era de pãrere Iorga. Contabilitatea, inexorabilã, refuzã“.

Dar pentru imensa majoritate a omenirii, astfel de oraºe, oriunde s-ar fi aflat,
erau sacre.

Sacre, fiindcã necontenit împodobindu-se cu opere de artã sunt efluxul firesc
al vitalitãþii lor, ele au rãmas credincioase acestui principiu iniþial.

Sacre, fiindcã de acolo pleacã impulsul care a pus în miºcare toate dezvoltã-
rile sufleteºti ale neamurilor.

De aceia — asigura Iorga — durerile lor le simþim adânc în inimile noastre23.

Tãvãlugul rãzboiului îºi urma groaznicu-i drum, pânã s-a ajuns la Finalul tra-
gic — când cea mai disperatã apãrare a patriei (cea francezã) pãrea a se fi lovit
de greutatea unor noi sforþãri.

Iorga realiza înmãrmurit teribilul moment de uriaºã tragedie istoricã — capi-
tularea Franþei, însã nãdejdile-i rãmâneau întregi, chiar dacã unele mutaþii, în or-
dinea fireascã a lucrurilor, se produseserã:

„O conducere nu e acelaºi lucru ca o armatã, ºi o armatã nu e tot una cu o na-
þiune, cum cel mai mare succes tehnic nu acopere noþiunea biruinþii.

Dar, oricum sã fie, ziua de mâne trebuie sã fie un cutremur pentru inimã ºi o
înzecire a voinþii pentru minte.

Fiecare se va sprijini de acuma pe ce poate el însuºi: ca forþã ºi ca spirit. Ca
spirit, care e veºnic, mai mult decât ca forþã, care e un lucru trecãtor, depinzând
de organizare ºi de noroc.

Dar a desface spiritul uman de cerinþile sale fundamentale, care sunt dreptate
ºi libertate, e imposibil“24.
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Vârtejul cotropitor stârnit de armatele hitleriste era ameþitor. În Neamul Ro-
mânesc, Iorga înregistra totul cu inima strânsã de durere. Dupã o încã schimbare
înceteazã sã mai existe, din ordinul invadatorilor, ºi una dintre cele mai vechi
forme de viaþã medievalã din Europa — statul Marele Ducat de Luxemburg. Is-
toricul român cunoscuse acea þãriºoarã de o perfectã ordine ºi de o admirabilã
atmosferã sufleteascã, în care cea mai mare parte a populaþiei, gali germanizaþi
ºi, pe lângã ei, germani de rasã, vorbea sãseºte, întocmai ca saºii din Ardeal. Cu-
noscând perfect limba francezã, alcãtuiau acea legãturã între douã mari naþiuni
care e cel mai potrivit mijloc pentru a face sã se netezeascã anume asperitãþi.

„Se duce ºi de acolo o viaþã — îºi exprima Iorga regretul — de care a fost le-
gat tot sufletul nostru, îndreptat dupã alte scopuri decât cele de astãzi, cu care nu
le putem schimba“25.

Se scursese un an de la pornirea cumplitului mãcel, ºi gândul lui Iorga se în-
drepta statornic cãtre ororile inutile ale grozavei încleºtãri. ªi, pânã în ceasurile
dinaintea tragicului sãu sfârºit, ilustrul patriot român va condamna cu toatã vehe-
menþa stihia — Când se distrug bibliotecile ºi muzeele?

Rãzboiul, plãnuit fulger, se arãta a fi totuºi de duratã. În noile condiþii, prin-
cipiul cruþãrii oraºelor deschise este eludat; sunt bombardate ºi incendiate, de
acum, ca principal mijloc de a aduce la capitulare pe adversar.

Era ameninþat cu focul cerul Londrei, al Berlinului, Leipzigului. În aceste
oraºe se pãstrau însã comori ce aparþin omenirii. Clãdirile moderne oricât s-ar
dãrâma, se pot preface, dar cine va putea pune la loc cele distruse în muzeele
londoneze sau berlineze?

Cu aceste pierderi — avertiza Iorga — va peri o parte din sufletul însuºi al
umanitãþii26.

„Glasuri deasupra furtunii“

De pe urma nenorocitului crez al „dinamismului“— era de pãrere Iorga, se ivise
limbajul cel nou, pentru diplomaþie ºi pentru presã, al sfidãrii ºi al ameninþãrii.

„Se crede poate cã aceasta e o dovadã de putere — demistifica Iorga. Adâncã
greºalã! Puterea, rãzimatã pe drept ºi dominatã de moralã n-are nevoie de aceste
excese ale unei forme care suprimã de la început recea cântãrire a împrejurãrilor
ºi posibilitãþilor“.

Numai „Dinamicii“ ºi limbajul lor ajunseserã altfel — „la isteria sãlbatecã de
care se cutremurã nenorocita omenire!“27.

În propaganda-i virulentã, hitlerismul vorbea de „spaþiul vital“ ºi de rasism
ca de douã mari necesitãþi germane ce au generat conflictul armat. A se lãsa prin-
cipiile, admonesta Iorga. În fond, în rãzboiul dezlãnþuit era vorba de o luptã de
forþe ce cãlcau în picioare farã niciun scrupul toate principiile „în care de la ve-
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chea Elada ºi de la Roma juridicã ne-am deprins a crede ºi care fãceau parte din
însuºi sufletul generaþiei mele.

Sila s-ar putea sã învingã, ca sã-i urmeze, ca în tot lungul curs al istoriei, rãs-
coala, revoluþia, întoarcerea la viaþã a celor cari numai în aparenþã ar fi desfiinþaþi.

Dar un lucru mãcar se poate cere de la stãpânii soartei noastre — moraliza
Iorga, a tuturora, dinamicii: a se lãsa principiile“.

Aceasta cu atât mai mult cu cât în sufletele omeneºti mai rãmãsese ceva din
„logica atât de tãgãduitã ºi prigonitã.

ªi logica pretinde neapãrat un lucru: sã nu ridici revendicaþii naþionale atunci
când þii în lanþuri un întreg popor ºi când ai aruncat prietenilor bucãþi din alt corp
naþional“28.

Cineva calificase în grabã secolul al XIX-lea de „stupid“. Porecla atrage o
pertinentã punere la punct, fãcutã de Iorga în tabletaGloriosul nostru secol al XIX-lea.
Acel amator de facile etichetãri susþinea cã de la 1901 a început o erã care, în
toate privinþele, va fi altfel.

„O vedem cum este — exclamã indignat Iorga: confuzie a tuturor noþiunilor,
degradare a tuturor sentimentelor, trezire a tuturor superstiþiilor celui mai nebun
misticism...

Noi am apucat în vremea «stupidã» religia omului liber, a naþiilor descãtu-
ºate, a duioºiei sufleteºti îmbrãcate într-o încântãtoare literaturã, a marilor con-
strucþii de cele mai îndrãzneþe filosofii.

ªi câþi mai trãim din cei cari ne-am format în aceastã vreme suntem mândri
cã am aparþinut acestui nobil secol peste ale cãrii creaþiuni acum trec barbarii“29.

Versaillesul — semnul a douã aspre porunci ale istoriei: aceea pruso-germanã
din 1871 contra Franþei ºi aceea prin care aceleiaºi Germanii i s-a impus ceea ce
ea numea „diktatul“? — era, în zilele de început al marelui rãzboi, blestemat.
Rãsuna strigãtul de bucurie pentru cã „vinovãþia“ de la Versailles s-a înlãturat.

Iorga nu va întârzia sã dea rãspuns celor ce fluturau în chip interesat aseme-
nea idei. O face în douã tablete consecutive — Vinovaþii? (I, II, Versailles). „Dar
oropsitul Versailles — dãdea Iorga replica bunului simþ, ...a adus omenirii, supt
influenþa americanã a nedreptãþitului Wilson, ºi una din marile solii de libertate,
a cãrii faimã nu va peri niciodatã.

Acolo s-a proclamat, ca ºi în actele internaþionale contemporane pentruAustria,
pentru Ungaria, necesitatea ca... naþiile sã se bucure de dreptul lor cel mai firesc.

ªi pentru aceasta fie binecuvântat Versailles!“30.

Niciodatã n-a stat mai jos nivelul spiritual al omenirii decât în acest timp de
joc cu sufletul nostru — îºi mãrturisea Iorga regretul. ªi totuºi, Glasuri deasupra
furtunii se fãceau auzite.
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Cu toatã porunca — observa Iorga — tot mai rãspânditã, a încetãrii oricãrii
cugetãri individuale pentru ca asupra societãþilor omeneºti sã se întindã „groso-
lãnia uniformã a minþii comandate“, totuºi, în marea încercare de care se zguduia
lumea, „anume glasuri de conºtiinþã superioarã“ biruiau zgomotul infernal al tu-
nurilor ºi mitralierelor.

De cealaltã parte a baricadei, înfruntând „glorificatorii sclavi ai forþei, câþiva
oameni cari, neputând renega toate credinþele cu care pânã acum s-au hrãnit su-
fletele cele mai nobile“, încercau „din când în când chemarea umanitãþii la raþiune
ºi la milã...

Acei conducãtori de state cãrora li se datoreºte starea îngrozitoare a acestei
lumi de astãzi nu-i pot auzi în necontenitul zgomot ce ºi-l fac prin orgoliul lor.
Dar milioanele omeneºti primesc, chiar ºi în þãrile mândre de ce au fãcut, chema-
rea aceasta ca un balsam“31.

În februarie 1940, Adolf Hitler devenise tot mai puternic. Iorga era, însã, ne-
ºovãitor în demascarea teatralelor manopere ale „führerului“. Istoricul român
rostea cu tot curajul Cuvinte care nu vor zbura:

Vechile rãzboaie nu se fãceau cu discursurile de acasã. Acestelalte noi, cu
gândul la o „opinie publicã“, existentã totuºi ºi în statele cele mai „totalitari-
zate“, ºi la acea judecatã a lumii care se manifestã din ce în ce mai puternic ºi
care apasã asupra luptãtorilor cu toatã autoritatea ei moralã, simt nevoia acestor
manifestaþii oratorice care, la unii, înzestraþi cu impozante mijloace teatrale, se
cer ºi transmise, vii, prin radio.

Acele „declaraþii ºi îndemnuri“, „fãgãdueli ºi enunþãri de programe“ serveau
unor scopuri momentane ºi mulþi dintre cei care le expuneau ar fi dorit ca aceste
mãrturii sã nu rãmânã. Dar, odatã rostite, ele se înscriau ca „material istoric“ ºi
se înfãtiºau „socotinþii, nepreocupate, a altor vremuri.

Pentru acea dreptate, care n-a murit pentru cã nu poate sã moarã ºi care-ºi aº-
teaptã ceasul, ar fi bine ca, în afarã de povestirea viitorilor istorici, sã se facã ºi
o adunare a acestor cuvântãri. Dupã naþii ºi dupã oameni.

Se va vedea atunci ce disciplinã impun reprezintanþilor unei lumi de mult ci-
vilizate sufleteºte, oricât de grele ar fi uneori împrejurãrile în care trãiesc, vechile
tradiþii devenite instincte. Ele nu îngãduie ieºirea din sine a omului care se poate
îmbãta ºi de puterea sa ºi de înseºi vorbele pe care le pronunþã...

ªi se va simþi, chiar farã înfãþiºarea de biografii, care e omul representativ al
unui popor liber, faþã de care se simte rãspunzãtor, în prezent ºi în toate tim-
purile, aºa încât el nu poate striga patima lui, ºi care e lipsit de acest sprijin ºi
cãzut în cursele periculoase ale temperamentului sãu“32.

Faþã de toþi nechemaþii în ale cugetãrilor adânci, Iorga este de o muºcãtoare
ironie: Lucrurile spiritului omenesc folosesc oricuì, dar pentru a le gusta pe de-
plin trebuie, oricum, o pregãtire care nu e uºoarã ºi de care, din nenorocire, nu
se poate împãrtãºi oricine.
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Cu atât mai mult, cu cât Iorga ºtia cã din cauza acestor gândiri damnate Civi-
lizaþia nu mai e o asigurare. În luptele crunte dintre popoare — iscate de revan-
ºismul nazist, „care nu pot fi o poruncã a vieþii decât atâta timp cât stãpâneºte
sau învie aprigul fond ancestral“, era un numãr de naþiuni, de state, „pe care le
scutea de jigniri, de grosolãnii ºi de atacuri civilizaþia, creatã sau dezvoltatã de
dânsele, pe care o serviserã pretutindeni sau o reprezentau acasã la ele“. Aseme-
nea þãri erau Grecia, Belgia, Olanda, Elveþia, Finlanda.

Exista un fel de „imunitate a celor cari n-aveau nevoie sã se înarmeze, odatã
ce asupra lumii se întinsese o binefacere a lor sau erau în ei înºiºi pentru lume
un model.

Acum... Cine poate, sfarmã!“33.

Oamenii din generaþia mea — se confesa Iorga — nu pot sã se împiedece, faþã
de împrejurãrile de acuma, în care orice e posibil, ºi cu atât mai mult când e ne-
drept ºi absurd, de a gândi la vremea când era o Ordine europeanã.

„Ameninþarea convulsiunilor cu care începuse secolul al XIX-lea ºi grija miº-
cãrilor populare care arãtaserã nu o datã pe ce ºubredã bazã socialã se sprijinã
toate statele, impuseserã, dacã nu un echilibru adevãrat ºi cu totul statornic, mã-
car un respect reciproc, care era o mare forþã moralã...

Cine era puternic atunci se înþelegea pe sine ca o coloanã a pãcii care cu orice
preþ trebuia menþinutã...

Unde mai sunt oameni de acest tip?“34.

Ce plinã de semnificaþii este tableta Un nou Plutarh, din care citãm: „...Au
îmbãtrânit vechile cãrþi de eroism ºi ele se cer înlocuite... Astfel încât, într-o
epocã de ipocrizie, minciunã ºi brutalitate, în care omul adevãrat e o excepþie ne-
glijatã, o cerinþã neapãratã e aceia de a împrospãta undele clare ºi pure ale sufle-
tului omenesc“.

Fãcând o astfel de remarcã, Iorga gândea la impresionanta dârzenie cu care
statele mici îºi apãrau fiecare palma de pãmânt în faþa cotropitorilor, ,,într-o vreme
când popoarele se lasã sã cadã ca frunzele veºtede ºi se întâmpinã ºefi cari nego-
ciazã ruºinea þãrii lor sau alþii, cari pot trãi, ºi în belºug, în petreceri, a doua zi
dupã ce greºalile lor li-au dãrâmat patria“35.

Prin lungi silinþi, pornite din gândul înalt al celor mai nobili reprezentanþi ai ome-
nirii, popoarele ajunseserã la anumite formule de drept, pe care ºi cei mai puternici
monarhi le-au recunoscut, orice deviere de la dânsele considerându-se ca un pã-
cat, pe care istoria are datoria de a-l înfiera, ºi istoricii au fãcut-o cu prisosinþã.

Pe baza acestui drept ºi supt scutul tratatelor care au pornit de la dânsul —
consemna Iorga, s-a fãcut posibilã viaþa societãþilor omeneºti una alãturi de alta.
ªi, chiar când ciocniri de interese ºi rãzboaie s-au produs totuºi, recursul suprem
ºi þinta ultimã tot în aceste principii juridice au fost.
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În vremea celui de al doilea rãzboi mondial cotropitorii considerau Concepþia
juridicã — un lucru de trecut, ºi pe neprevestite aruncau „...în focul produs de
cele mai diabolice instrumente de luptã state care sunt onoarea civilizaþiei ºi na-
þiuni a cãror istorie nu este decât o continuã lecþie de eroism.

ªi, dacã toatã moºtenirea eticã a trecutului e cãlcatã în picioare, toatã comoara
civilizaþiei pusã supt ameninþarea bombelor — mustra Iorga cu indignare — ce
mai deosebeºte acest trist secol al XX-lea de actele de neînfrântã pasiune distru-
gãtoare a oamenilor din peºteri?“36.

Iorga se rãfuia ºi cu „savanþii“ ce de la o vreme înãbuºau coloanele presei co-
tidiene. „Oameni cari — ºarja marele istoric — au fãcut studii, isprãvite sau ba,
prin casã, licee ºi Universitãþi ºi cari mai cetesc din când în când o cãrticicã la
modã, anume fãcutã pentru un astfel de public, cãlãtori prin strãinãtate, oferindu-ºi
condeiul de propagandiºti, se aruncã asupra chestiilor celor mai grele, înaintea
cãrora se opresc adevãraþii specialiºti, ºi-þi trântesc în faþã cu mândrie soluþia,
singura, adevãrata soluþie.

Iatã aºa ºi cu anul 1792.
Mãcelurile de acuma, produsul unei psihoze colective, ar fi adecã revenirea

unor împrejurãri ca acelea de la 1792“. Dar 1792 „însemna, — n-a spus-o doar
Goethe,..., — începerea unei ordini de lucruri nouã-nouþe, pe care, acum vine s-o
înlocuiascã 1940 cu ale sale paraºute ºi alte invenþii înainte de toate paranoice.
S-a instalat cultul violenþei pentru violenþã, ºi eternei ameninþãri cu masacrul“37.

„Naþiunea e un lucru primordial ºi plastic“

Gruparea de state aflate în rãzboi, cea care pornise de fapt agresiunea expan-
sionistã, reactualiza, în forma cea mai crudã, vechea teorie cã statele mici n-au
dreptul la independenþã, cã ele cad în „spaþii vitale“ ºi se pot mãrgini pe hartã,
ca sã se ºtie în al cãruia din statele mari trebuie sã cadã.

Iorga, prin argumentatul sãu cuvânt tipãrit, a blamat cu dreptate grosolanele
tãgãduiri. Publicând tableta Se pot distruge popoare?, el invita sã protesteze cu
indignare nu numai aceia care erau insultaþi în mândria lor legitimã ºi ameninþaþi
în dreptul lor, ci întreaga opinie publicã mondialã.

Era un nonsens, vãtãmãtor pentru fiinþarea atâtor popoare, când în urma atâtor
chinuitoare prefaceri, dupã biruinþa principiului naþional, statele, cât de mici, erau
naþiuni.

„Iar naþiunile — medita Iorga suficienþa unor pseudodoctrinari — sunt o for-
mã organicã a umanitãþii.

Nicio metodã nu le poate nimici, cum ele nu sunt rezultate din exerciþiul niciunei
metode. Ele sunt «nãscute, iar nu fãcute».

ªi de aceia ele vor asista, de sigur, la meritata pedeapsã a apãsãtorilor“38.
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În valul de imperialism care strãbãtea lumea, denumirea de state mici ajun-
sese aproape un termen de batjocurã. Acestea n-ar fi avut, chipurile, decât alege-
rea între o lichidare în mâna celui mai interesat (cazul Cehoslovaciei), între su-
primarea totalã în douãzeci ºi patru de ore a execuþiei cu maºina ºi între lânce-
zirea sub un „protectorat“ unit cu ocupaþia militarã.

Nu state mici! — declara Iorga de la înãlþimea savantei ºi patrioticei sale gân-
diri. „A le judeca astfel este a face confuzia pe care o voi exemplifica prin termini
împrumutaþi chiar acestor maºinãrii moderne, între caroserie ºi între motor.

Caroseria se poate mãri prin cârpelile anexiunilor fulgerãtoare...
Dar puterea nu stã în aceste piese aduse cu sau farã voie a sta împreunã pentru

ca fiecare sã tragã apoi în altã parte: ea stã în motor.
ªi motorul cel mai puternic poate sta în conºtiinþa de sine, exageratã tocmai

prin jignirile ce sufere ºi nedreptãþile ce i se fac, a statului mic“39.

În cumplita dezlãnþuire de interese ºi de patimi care nu mai þineau seama de
nimic, sarcina apãrãrii dreptãþii omeneºti, aºa cum a fost ea rostuitã de opera de
gândire a veacurilor, ajungea a fi deosebit de grea ºi ea impunea acelora care
aveau rãspunderea existenþei ameninþatelor „state mici“ ºi menþinerii unui popor
care nu impune prin numãr, un adevãrat martiriu — Martiriul conducãtorilor de
popoare.

Zi de zi — confesa Iorga — ei cerceteazã orizontul înflãcãrat de unde poate
veni primejdia. Cautã în conºtiinþa lumii, câtã este ºi unde se gãseºte, un sprijin
ºi se bucurã, se mângâie de orice manifestare de opinie care se îndreaptã cãtre
marea lor nevoie. Încearcã, pentru a se putea salva (statele mici — nota Neagoe,
în continuare n. N.), mediaþii care se poate sã rãmâie farã niciun folos. Un fel de
instinct cã pot veni toate la rând înaintea neistovitei pofte de dominaþie le strânge
împreunã, în temere ca ºi în hotãrârea de a isprãvi mãcar frumos, pe toate, chiar
dacã în trecutul lor n-ar fi nimic, cum nu este nici în rasã, care sã le apropie40.

Vorbind de „principiul“ aºa-ziselor Popoare superioare, Iorga aducea preci-
ziunile de rigoare, arãtând cã de la „Gobineau pânã astãzi dureazã teoria sedu-
cãtoare la toate relele a popoarelor superioare. Lor li s-ar cuveni totul. Celelalte
nu existã decât ca «gunoi de culturã» sau ca instrumente de muncã. De stârpirea
lor a început a se ºi vorbi. Printr-un mijloc sau prin altul, — cãci toate sunt bune
—, ele trebuie sã disparã în folosul însuºi al civilizaþiei. Prin arme distrugãtoare,
prin foame, prin frig... Numai cât se poate mai rãpede!“

Istoria arãta însã altceva: însuºirile unui popor cereau anumite condiþii pentru
a se putea dezvolta, fãrã de care ele, însuºirile, rãmâneau neºtiute. Între acele con-
diþii este bogãþia materialã ºi e, nu printre cele din urmã, „ºi hazardul conducerii.

Cu buni conducãtori, pe cari nu totdeauna ºi-i poate alege, un popor chiar in-
ferior poate face lucruri mari. ªi el e în primejdie sã cadã numai pentru cã, o
clipã, conducãtorii, chiar pentru motive pur personale, de stare de spirit ºi sãnã-
tate, sunt slabi.

86 STELIAN NEAGOE 14

————————
39 Ibid., din 12 octombrie 1939.
40 Ibid., din 18 noiembrie 1939.



Dar e oare dreptate — sublinia Iorga — ca pentru multã vreme, poate pentru
totdeauna, un popor întreg, stigmatizat ca inferior prin nereuºitã, sã cadã?“41.

Nu state mici, ci naþiunile sacre ºi civilizaþiile originale!, îºi intitula Iorga una
din cutremurãtoarele sale poeme în prozã. „Iarãºi ca acum un sfert de veac —
reamintea desluºitorul de istorii multe — când trãiau vechile animale paleonto-
logice ale Imperiilor istorice, se vorbeºte, îndatã ce aceºti monºtri rezultaþi din
cucerire ºi mentinuþi prin apãsare învie cu seva unor noi ideologii, de lipsa de
rost a statelor mici. Ele trebuie anexate brutal sau aºa de meºteºugit învãluite în
legãturi economice ºi militare, încât existenþa lor sã fie o iluzie între labele
bunilor lor prieteni“.

Dar aºa-zisele state mici, cele mai multe din aceste formaþiuni pe care le crease
nu un tratat de pace, înfãþiºau forma naturalã a unei naþiuni. Mânat de aceste sa-
cre considerente, Iorga rostea marile adevãruri ce-ºi poartã perenul sâmbure
pânã în zilele noastre:

„ªi-apoi, orice ar crede o nouã «filosofie» politicã, de aceiaºi coloare ca aceia
a secolului al XVIII-lea, civilizaþia umanã nu e un mare fluviu unic, ieºit de supt
munþii cei mai înalþi, din izvoarele cele mai adânci, ci cursul ei duce apele vii ale
tuturor afluenþilor cari aduc cu ei fiecare un mister de vitalitate fãrã care fluviul
s-ar pierde în mlaºtini“42.

Peste dreptul naþional — nu se mai isprãveau planurile de refacere mecanicã
ºi egoistã a Europei pe care fiecine vrea s-o aibã aºa cum îi convenea. Nesfârºite
planuri ce-ar fi însemnat tãgãduirea, cãlcarea în picioare, dacã nu desfiinþarea
pentru totdeauna a naþiunilor.

O foaie de propagandã — aflatã sub influenþa lordului Rothermere, cunoscut
partizan, aproape singular între oamenii politici de vazã englezi, al revizionis-
mului horthyst, în anii interbelici — visa ca în centrul Europei sã fiinþeze un anu-
me stat puternic, cu o anume politicã, pentru constituirea cãruia sã se treacã peste
acele considerente de „statisticã“ ºi „etnicitate“ care ar fi fost... o greºealã a tre-
cutului. Pretenþia era odioasã ºi iluzorie.

„O iluzie — sfida Iorga cruzimea puterii imperative — e credinþa cã, oricare
ar fi momentan aparenþele, se poate învia vechiul imperialism, în oricare din for-
mele pe care le-a avut pe vremuri ºi, dacã nu va putea dura nici imperialismul
«naþiei superioare», cu atât mai puþin acela care face abstracþie de naþii.

Ele rãmân. Pe spinarea lor, sila poate face construcþii cât de îndrãzneþe. Dar
acolo dedesupt ele sunt ca elefantul de supt pãmânt, din legenda indianã, care,
scuturându-se, lumea întreagã se cutremurã“43.

O lecþie de adevãrat naþionalism, pozitiv ºi constructiv, dãdea Iorga în tableta
Naþionalismul care se sinucide. În accepþiunea gânditorului român, adevãratul
naþionalism, „concept care nu e numai de rasã, ci reprezintã o stare sufleteascã
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de care sunt capabile numai sufletele nobile, ceilalþi având numai instinctul aces-
tei conºtiinþi, era una din marile cuceriri, tãrzii ºi delicate, ale omenirii.

El cere oricui e în stare a-1 înþelege pânã la simþire ºi la acþiune douã însuºiri.
Una e o necondiþionatã ºi nemãrginitã iubire pentru rasa cãreia ai deplina con-
vingere cã-i aparþii. Alta, nu mai puþin însemnatã, e datoria de a contribuì prin
tot ce gândeºti ºi eºti în stare a sãvârºi la înaintarea neamului ºi la curãþirea lui
de pãcate ºi greºeli.

Cum se vede, acest naþionalism e defensiv pânã la cel mai jertfitor eroism ºi
e creator pânã la cele mai sublime înfãptuiri.

Dar sunt ºi minþi groase care concep naþionalismul altfel.
Crezând naþia lor superioarã, prin sânge sau prin crezul pe care ºi l-a însuºit,

ele pornesc, orb ºi turbat, la cucerirea altora“.
Iorga prezintã ºi un alt aspect al acestor nedrepte acte: „Nu existã însã cuceriþi

cari sã nu influenþeze pe cuceritori, a cãror conºtiinþã naþionalã ajunge astfel a se
tulbura.

Aceasta o ºi vãd falºii naþionaliºti agresivi. ªi ei proclamã crud dreptul de a
izgoni sau de a demoraliza ºi ucide pe învins.

Dar popoarele au viaþa durã. Iar strãmutãrile nu fac altceva decât creiazã aiu-
rea puternicul centru de unde va veni cândva însãºi acþiunea de recuperare“44.

Ignoranþa ºi lipsa de judecatã duceau la Rasism... Pânã la al doilea rãzboi
mondial trecuse multã vreme, timp în care naþiunile ºi-au fãcut state naþionale,
„cum se ºi cãdea — sublinia Iorga — ºi au trãit relativ bine unele cu altele. Ele
nu s-au îndreptãþit prin teorii, ci prin conºtiinþa de sine, fenomen moral, peste
deosebirea de cranii, care poate sã existe“45. Iar, dupã zeci ºi sute de ani de civilizaþie,
rasismul fãrã niciun temei venea sã conteste dreptul naþiunilor de a-ºi avea statele.

Pe harta lumii, a Europei îndeosebi se desenau nu numai rãºluiri de teritorii
naþionale, ci state întregi fuseserã circumscrise perimetrelor puterilor invadatoare.
Iorga foloseºte în unele din tabletele sale povestirea alegoricã a unor mituri ale
antichitãþii, spre a-ºi putea slobozi totuºi cenzuratul protest faþã de crâncenele
nedreptãþi istorice. Aºa este pilduitorul poem în prozã O poveste cu un crocodil46.

Groasele minþi inculte, hrãnite cu idei politice nedigerate, puteau face ºi ele
deosebirea între state mari ºi state mici, pentru ca de la înãlþimea kilometrilor
þãrilor lor ºi a producþiei umane, a isprãvilor tehnicei sã decreteze cã trebuiau sã
disparã, devenind niºte simple „spaþii vitale“, aceste trecãtoare formaþiuni —
statele mici — care încurcã marele mers al lumii.

Ideia naþionalã — sesiza strãlucitul publicist român în tableta State de interes
european— pe care totuºi, pentru ai lor, se sprijineau, nu constituia nicio piedecã
atunci când era vorba de acele þãri prinse în formula „infirmitatea statelor mici“47.
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Aerul vibra nu numai de zguduirea tuturor felurilor de arme „prin care se îm-
puþineazã omenirea, ci, ºi din când în când, de accentele discursurilor prin care
beligeranþii îºi afirmau intenþiile.

Unele din aceste discursuri — adnota Iorga — anunþã O nouã ordine de lu-
cruri în Europa ºi pe alãturi, în lumea întreagã.

Ce poate fi aceastã ordine de lucruri a cãrii întãrire trebuie sã vie ºi de la ame-
ninþarea contra acelor cari nu luptã?

S-a fixat, acum un sfert de veac, un principiu: al naþionalitãþilor. Pe baza lui
s-a creat Europa de acum, coloniile fiind un alt capitol, plin de fatale nedreptãþi...“48.

Dupã îndreptãþita pãrere a lui Iorga, ceea ce cãuta hitlerismul, care reprezenta
naþionalismul în formula lui cea mai violentã ºi mai necruþãtoare, nu era doar o
victorie de prestigiu, consolidarea unui regim, nici câºtigarea unor noi provincii,
nici asigurarea, dupã o teorie la modã, a unor mijloace de aprovizionare pentru
hranã ºi pentru luptã — ci mai mult decât atât: Distrugerea raselor.

„Neamul se înmulþeºte, trebuie sã se înmulþeascã: are ordin ºi-l aduce la înde-
plinire. Fiind mulþi, tot mai mulþi, cât de mulþi, au nevoie de loc. Locul va fi gã-
sit, ºi pentru aceasta, nu se poate gãsi altceva decât distrugerea rasei presupuse
inferioare, al cãrii teritoriu va fi ocupat ºi colonizat.

Astfel întregi manifestãri ale omenirii, sunt osândite nemilos. Prin foame, prin
frig, prin foc ºi sabie, în aceastã lume care-ºi mai face cruce, acele milioane tre-
buie nimicite. E de mirare cum, într-o epocã aºa de inventivã, nu se recomandã
ºi stârpirea puterii de procreaþie pentru ca aceste josnice bestii, incapabile de ci-
vilizaþie, sã nu se mai poatã perpetua.

...Unde e filantropul sã apere atâtea nobile rase din Europa zilelor noastre?“49.

Dezorientaþii — remarca cu aplomb Iorga — „de cari sunt destui, printre cei
ce nu ºtiu ºi nu pot judeca, pe lângã cei cari primesc preþul cântãrit ºi mãsurat al
pãrtenirii lor“, vedeau în teribilul freamãt iscat de marele rãzboi o luptã între na-
þiuni ºi, deci, fiecare ar fi liber sã aleagã între ele.

Dar nu e vorba de aceasta, atrãgea atenþia Iorga. În ele însele naþiunile aveau
însuºiri, pe lângã defectele ce puteau sã aibã. Însã nu era niciuna care sã nu
atragã ºi care sã nu se facã stimatã ºi iubitã prin ceva. Chiar cele care ar pãrea
indiferente fiindcã n-au putut sã se manifeste „ascund puteri ºi daruri fireºti prin
care pot sã câºtige cândva ceia ce li se refuzã astãzi.

Dar cu principiile e altfel.
Unele din ele capãtã adeziunea oricãrui om de bine. Ele corespund în ordinea

internaþionalã cu acele reguli care fac cu putinþã, în societãþile naþionale, viaþa
noastrã împreunã, farã ca necontenit unul sã sarã în capul celuilalt. ªi sunt ºi
principii rele, dar nu periculoase, fiindcã sunt prea absurde ca sã se poatã realiza,
ori nu s-a gãsit nimeni care sã încerce a le trece în realitate.
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Dar o anumitã categorie de principii se strecoarã supt forma înºelãtoare, supt
denumiri de economie politicã ºi se gãsesc societãþi care li se robesc lor, cãutând
a rupe astfel legãturile normale între grupãrile omeneºti.

Acestea (spaþiul vital, arianismul — n. N.), principiile, nu naþiunile, sunt odi-
oase“50.

Comentând cu sarcasm „lecþia“ unui teoretician german despre cererile „geo-
politicei“ din care ieºise dogma hegemonicã a „spaþiului vital“, ce nu crea state
noi, dar era gata sã mãnânce oricâte din cele care existau, Iorga aducea în discu-
þie tragedia unei realitãþi cu care se confruntau multe popoare: eºti popor de
„agriculturã inferioarã“, te închini la un stat care fabricã maºini ºi cãruia-i este o
foame pe care nu ºi-o poate stâmpãra acasã ºi din acel moment faci parte din
„spaþiul vital“ al lui, din care n-ai voie sã ieºi...

Economie politicã aceasta? — sfida Iorga. O, nu, ci economia politicã e sim-
plu camuflaj pentru o anexare politicã.

Între state existau, fireºte, interdependenþe din acelea care leagã printr-o reþea
nespus de complicatã ºi veºnic schimbãtoare þãrile. Fiecare e, naþional, superior
într-un domeniu, inferior în altul faþã de alte naþiuni care nu sunt, în absolut, su-
perioare sau inferioare. „Dar a decreta aceste grade — superiori ºi inferiori — e
o greºalã de teorie, a le preface în realitãþi politice ar fi o insolenþã.

Marea superioritate — conchidea Iorga — e morala, care se împacã ºi cu sã-
rãcia momentanã, ºi cu zãbava organizãrii economice, iar inferioritatea cea mai
crasã e sã întrebuinþezi pentru subjugare norocul trecãtor al unei superioritãþi
economice momentane“51.

Dar sângerosul rãzboi, odatã pornit, ducea cu el atâtea blestemãþii, între care
Marea conrupere a ideilor — ce-ºi împroºca veninul în minþile ºi aºa destul de
traumatizate de ºocurile unor ideologii perimate.

Generaþii de-a rândul luptaserã, se jertfiserã pentru ideea naþionalã! Ea se re-
zuma în formula: a dezrobi pentru a educa ºi înãlþa. A fost unul din marile crezuri
ale lumii.

„Dar — constata îndurerat marele istoric Iorga — o samã de oameni fãrã
spirit religios ºi fãrã frâu moral, fãrã cunoºtinþi reale ºi adâncite, au conrupt
pentru ei ºi au trecut aceastã formã conruptã milioanelor pe care au ajuns sã le
domine. Astãzi, pe alocurea, naþionalism înseamnã: robirea altora ºi distrugerea
voitã, consecventã a întregii lor civilizaþii...

Astãzi din aceleaºi principii, conrupte, s-a ajuns la erezia «spaþiului vital»...
Bunã vreme a celor mai înalte civilizaþii!“52.

Ziarele, supuse „sugestiilor“ interesaþilor, „însemnau toate nãlucirile nebuniei
zilelor noastre“.
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Nu mai era niciun drept — acuza Iorga cu acuitate în tableta Ce nu mai inte-
reseazã, înaintea cãruia sã trebuiascã a se opri oricine, nu mai era niciun respect
pentru „acele mari porunci ale naturii prin care s-au nãscut ºi sunt îndreptate a
trãi naþiile.

De dânsele se vorbeºte ca de turme pe care le pot împãrþi la un ceas de noapte,
dupã ce s-au ucis ciobanii ºi s-au otrãvit cânii, hoþii veniþi din întunerec. Cutare
þarã va dispãrea, de pe o zi pe alta, cutare alta va fi îngãduitã. Hotarele firii, hota-
rele raselor n-au nicio valoare. O caricaturã a hãrþilor legiuite se schiþeazã într-
un moment pentru ca în momentul urmãtor sã fie înlocuitã cu alta.

ªi, astfel, în aºteptarea a ceia ce nu poate sã nu vie, aceastã pãlãvrãgealã a
ziarelor, cu telegramele lor, nu mai intereseazã“53.

Unele declaraþii fãcute din tabãra statelor care apãrau „dreptul la viaþã ºi nea-
târnare al nostru, al tuturora“, lãsau sã se înþeleagã cã ar fi fost sã se transforme
„un rãzboi pe care l-a început trufia ºi dorinþa de a nimici neamurile «inferioare»
ºi «slabe», deci o acþiune de stat, supt o anume vrajã, puternicã, dar, ca toate vrã-
jile ºi descântecele, trecãtoare, în teribila luptã între neamurile înseºi“.

Nu pânã acolo!, corecta cu autoritate Iorga.
„Aceasta însemna a întrece þinta.
Punctul de plecare însuºi e greºit. Vrãjitorii se pot descânta ºi aduce la starea

normalã prin vãdirea prãpastiei cãtre care merg. ªi, ori cât ar pãrea cã o naþie vo-
ieºte ceia ce i se impune, nu existã mijloace pentru a o constata. Iar biata ome-
nire, oriunde, nu aleargã, fãrã sã se înãbuºe, dupã fantome...“54.

Nedumerit de Marele haos al tuturor ideilor, Iorga întreba de ce se mai între-
buinþau unele idei al cãror sens dispãruse cu desãvârºire, în urma cãrora „rãmânând
concepte falsificate care plutesc zadarnic în aerul zguduit ºi strãbãtut de flãcãri?

Se mai vorbeºte de naþiuni, da ce mai poate fi naþiunea astãzi când bucãþi de
teritoriu naþional se oferã oricui, de altã naþie, care e gata sã-þi facã serviciul de
a te lãsa sã treci pentru ca, în ciuda propriilor afirmaþii naþionale, sã mai zugrumi
încã o naþie?

Se aude lozinca de rasã, dar rasa pretinde sã fie þinutã în margenile sacrului
teritoriu al strãmoºilor, fãrã a-i «spurca» puritatea iniþialã prin amestecul fatal cu
oamenii de esenþã «inferioarã» pe care-i cucereºti...“55.

Rãzboiul al doilea mondial era, în fond, o succesiune de lupte între state. Pe
câmpurile de înfruntare a armatelor adverse se aclamau biruinþe, se sufereau ìn-
frângeri. Marea istorie a omenirii era martora atâtor înãlþãri ºi cãderi de state. La
bine, ori la rãu statele nu erau, însã, singure.

„Mai este naþiunea — proclama rãspicat Iorga.
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Ea nu se poate umili pentru totdeauna ºi nu se poate nimici de nimeni, nici
de-a lungul sutelor de ani. E un lucru primordial ºi plastic. De la dânsa vine totul...

Deci, orice ar fi, pentru cei mai mici ºi ameninþaþi, — Înapoi la naþiune!“56.

„În zodia mamutului“

Popoarele, cu sau fãrã voia lor, erau încleºtate într-o luptã pe viaþã ºi pe moarte.
Fiecare visa la cununile triumfale pentru ceasul biruinþei. Dar la rãscolitoarea în-
trebare Care va fi cel mai mare biruitor?, Iorga dãdea, în spiritul adevãrului ºi
dreptãþii, unul dintre cele mai obiective rãspunsuri. Nu cei care, pentru moment,
vor fi ocupat mai multe teritorii, vor fi distrus mai multe bunuri umane ºi mate-
riale — vor fi biruitorii... Biruitori definitivi, pentru un lung viitor asigurat, vor
fi aceia care nu vor „abuza de victoria câºtigatã, de altfel, prin mijloace care de-
sigur cã nu onoreazã omenirea“.

Aceia care nu vor „umili sufletele omeneºti, a cãror rãzbunare e cu atât mai
cumplitã cu cât a trebuit sã aºtepte mai mult“57.

Propaganda pe care beligeranþii o fãceau „armei necunoscute“ penetra adânc
în liniile de luptã dar ºi în spatele fronturilor. Se preconiza o nimicire totalã a ad-
versarului, pe care aceastã Încã o „armã necunoscutã“ îl fãcea incapabil la orice
rezistenþã. Asta pânã într-o zi, când se va prinde secretul, cãci, dupã aceea, de o
parte ºi de alta, se va putea distruge tot ce cuprinde rasa umanã ºi tot ce a creat
pânã atunci. Isprava, ce-ar fi încununat civilizaþia, urma sã fie datã în dar omeni-
rii de cãtre niºte „mecanici ºi ofiþeri de treabã.

Dar, pânã se va ajunge la sublimul rezultat — ºarja Iorga — mai este o «armã
necunoscutã».

Ea nu uimeºte dintr-odatã, ci...
Ea stã în rezistenþa sufleteascã, prin care se zãdãrniceºte orice cucerire.
Un stat a fost învins, un popor e osândit la robie faþã de rasa superioarã, care

a nemerit-o mai bine cu tehnica. ªi se crede cã s-a încheiat. Dar, când fiecare om
va fi o piedecã pentru asemenea intenþii criminale, aº vrea sã vãd ce pot face,
chiar sprijiniþi pe mitraliere ºi puºti automate, câþiva funcþionari necunoscãtori ºi
o trupã închisã în cãzãrmi“58.

Trecuse „atâta vreme de schimbãri ºi revoluþii, de mari descoperiri tehnice ºi
de înãlþare a gândului“ ºi Iorga se arãta mereu preocupat de Ce viitor se pregã-
teºte omenirii. Între „extrasele de ziare“ care soseau din strãinãtate, „amestecând câ-
teva speranþe cu atâtea insulte ºi ameninþãri“, marele istoric întâlnise la un cugetãtor
francez contemporan aceeaºi pãrere exprimatã cu timp în urmã de Edgar Quinet:
dacã e ca lumea sã se împartã în douã tiranii, — ce preþ mai poate avea viaþa?

Dar eu — asigura Iorga plin de nãdejdi — nu pot crede cã viaþa însãºi în ce
are mai sfânt nu se va ridica odatã, cu o putere superioarã tuturor mecanicilor,
contra acestor odioase perspective59.
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De la un capãt al lumii la altul se distingea, din ce în ce mai puternicã, o stare
de spirit, care — „deoarece niciodatã faptele n-au plecat de la alt ceva decât de
la ce s-a petrecut întãi în gândul uman“ — nu se putea sã nu-ºi producã efectul.

Aºadar, explica Iorga în tableta Semne bune, „unealta singurã ºi omul dezu-
manizat, robotul viu, cu «supunerea de cadavru» a lui, puteau face deci totul. ªi
tineretul se creºtea «dinamica», cu omul preistoric ca model.

Dar — invita Iorga la reflecþii mai profunde — nu se pot distruge câºtigurile
morale ale civilizaþiei. Pretutindeni sufletele rãnite sau ameninþate îºi strigã cre-
dinþa, care se va preface într-o formidabilã forþã.

Ea va apãrea, farã îndoialã, nu rãzbunãtoare, ci reparatoare“60.

„Armele secrete“, cãrora li se fãcea o „spãimântãtoare reclamã“, urmau a fi
puse în slujba aceloraºi sãlbatice masacre. Cu asemenea unelte de masacrare în
masã se putea ajunge cel mult la o provizorie biruinþã. Însã, discret ºi definitiv,
se ajungea la biruinþa popoarelor — a cãror concurenþã fireascã ar trebui sã fie
numai pentru folosul acestei omeniri din care ele cu toatele fac parte — cu O
armã care nu e secretã, dar care „duce la þintã pe aceia cari-ºi iubesc þara ºi naþia“.
Arma lui lorga era „aceia a cultivãrii rãbdãtoare ºi chibzuite a propriilor puteri.

Un om de geniu, un moment prielnic, o comoarã care se va risipi, o descope-
rire tehnicã pe care o imitã rãpede ºi ceilalþi pot sã asigure un triumf efemer. Dar
triumful care dureazã, fãrã formele unei pompe vane, acela vine numai de la
înmulþirea rasei prin curajul bãrbatului de a întemeia o familie, prin devota-
mentul femeii de a se jertfi pentru naºterea copiilor ºi creºterea lor ºi, în acelaºi
timp, prin dezvoltarea, în toate clasele, a unei mari civilizaþii...“61.

Cu „vuietul infernului de pe pãmânt ºi din aer, cu amintirea ameninþãrilor din
apã“, bãrbaþii se întorceau la „nemâncaþii de acasã, însângeraþi.

„Va veni vremea — avertiza învãþatul român — când un mare proces, cel mai
mare din câte le cunoaºte istoria, se va deschide: acela al vinovãþiei“62 pentru
Crima uzurii raselor nobile.

În lunile de la începutul rãzboiului se riscaserã tot felul de teorii despre „ne-
voia ºi folosul rãzboaielor, despre necesitatea lor moralã ºi posibilitatea lor ma-
terialã“. Nimic nu se adeverea, însã. Era doar starea de Rãzboaie imposibile ºi
rãzboaie inutile — cum o denumea Iorga în tableta cu acelaºi titlu din Neamul
Românesc.

„Nimeni n-ar putea vorbi fãrã pãcat — susþinea Iorga — de egalitatea moralã
a celor douã formidabile oºtiri (aflate adversare în rãzboi — n. N.). Într-una sin-
gurã din tabere dãinueºte apãrarea unor naþii zdrobite...

Când minþile oamenilor ajung a nu mai gândi, este o înþelepciune în lucruri...“63.
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Surprizele tehnice, cu care statele aflate în luptã duceau adevãrate rãzboaie
psihologice, se dovedeau la rândul lor doar aducãtoare de ruinã ºi vãrsãtoare de
sânge omenesc. Din nicio parte a frontului nu se mai sconta pe o biruinþã fulger.
Mai poate fi vre-o surprindere?, întreba Iorga. Tancurilor li se aflaserã minele
antitanc. Avioanele pot doar sã sfarme ziduri ºi sã ucidã vieþi omeneºti, „rãmâ-
nând uri care nu vor putea sã disparã nici peste veacuri“. Submarinelor le-a fost
gãsit leacul, asemenea ºi minelor magnetice. Teribilul exemplu chinez dovedea
cã nu se cucereºte o þarã asfixiind populaþia cu gaze.

„Rãmâne tot omul: omul din front ºi omul din dosul frontului — semnala Iorga.
Dar nu numai omul de azi: din timpul chiar al rãzboiului, ci ºi omul care va

fi pe urmã. Acest om care-ºi poate îndrepta greºelile ºi care-ºi poate preface ura
în cel mai cumplit instrument al unei lacome revanºe“64.

Germania nazistã fusese ani la rând „lãsatã“ liberã sã lucreze cu potenþialul
întreg la pregãtirea rãzboiului. Când Führerul s-a considerat suficient de puter-
nic, a declanºat lungul cortegiu de distrugeri: oraºe, sate. La proporþiile ruinelor
rezultate n-ajunseserã nici cele ale barbarilor de odinioarã luate la un loc. Mate-
ria distrugea materia.

„Dar rãmâne omul — îmbãrbãta Iorga —, ori cât de împuþinat, de îngustat,
de pãlmuit ºi de cãlcat în picioare.

Acela dacã e lãsat a trãi în libertate, dã roade pentru lumea întreagã. Dacã e
omorât sufleteºte prin toate suferinþile la care e supus, nu rãmâne în mormântul
unde a fost coborât ca sã nu mai fie. De acolo el pleacã ºi colindã lumea, ducând
o aparenþã de viaþã, care sperie ºi otrãveºte viaþa celorlalþi“65.

Exemplele istoriei erau grãitoare, în acest sens. Ce au fost polonii într-o vre-
me vitregã, aidoma celei din rãzboiul al doilea mondial. Ce au fost ungurii fãrã
Ungaria, italienii fãrã Italia.

ªi-atunci — interpela Iorga — ce vor face noii cotropitori ºi asupritori de po-
poare Când vor veni strigoii...?

Istoria veche a omenirii cuprindea în paginile ei ºi catastrofa Saguntului, ora-
ºul iberic înfloritor, hotãrât sã piarã cu totul decât sã capituleze înaintea cartagi-
nezilor biruitori. O lume întreagã ºi-a aflat moartea acolo în flãcãri, „lãsând vea-
curilor nu plângerea nenorocirii lor, ci vãdirea sufletului eroic, care n-a putut sã
sufere robia“.

Se credea cã niciodatã nu se va mai repeta o asemenea tristã istorie a unui act
de supremã disperare. Dar, iatã cã în al doilea rãzboi mondial un mic popor nobil
îºi dicteazã capitale hotãrâri în faþa ameninþãrii cu invazia strãinã: mai bine vom
ucide pe femei ºi copii înaintea unei lupte finale, în care vom dispãrea ca neam.

Zguduit de jertfitorul gest, Iorga semneazã un nou poem în prozã, al durerii
— Ca vechiul Sagunt...:
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„...Aceasta dupã lungi secole de civilizaþie, dupã spãlarea de pãcatele barba-
riei prin legea creºtinã a dreptãþii ºi a milei, dupã predicele filosofilor ºi cântu-
rile, îmblânzitoare de inimã, ale poeþilor inspiraþi.

«Mai bine ni vom ucide femeile ºi copiii»...
Dupã ce se petrece acum, nimeni nu mai poate face profeþii asupra viitorului

omenirii, dar, dacã vre-odatã vom ieºi din acest infern al uciderilor ºi dãrilor de
foc în faþa popoarelor cu simþirea total tâmpitã, anul în care s-a putut ridica acest
strigãt va fi aºezat printre cele mai cumplite din istoria omenirii“66.

Cizma cotropitorilor a fãcut ca popoare de-a rândul sã-ºi piardã dreptul de a
dispune de ele însele. O propagandã interesatã asigura cã în aceste state aflate
sub dominaþie strãinã, „ordinea“ domneºte în toate, hrana cât rãmâne de la stã-
pân, liniºtea fãrã de care e de aºteptat o teribilã represiune, ºcoli deschise cu anu-
me dascãli ºi cu program corespunzãtor, literatura care nu aþâþa spiritele ºi, în loc
de teatru, se revãrsau valurile de armonie ale reprezentaþiilor de operã...

S-ar pãrea cã aºa se putea merge la nesfârºit, de la o generaþie de fericiþi la
alta. La suprafaþã putea sã fie aºa. „Dar mai e ceva în fund — reamintea Iorga.

...Noi suntem cu toþii numai expresia actualã a unui popor care a trãit vea-
curi întregi.

Putem slãbi, ºi putem fi zdrobiþi. Dar aceia n-au avut nici slãbiciunea ºi nici
nenorocirea. Cu luptele, suferinþile ºi triumfurile lor, ei sunt acolo în fund, ºi ni-
meni nu-i poate atinge.

Ei sunt Indestructibilul“67.

Tot felul de judecãtori politici, de militari tacticieni ºi strategi, de economiºti,
cãutau sã explice, în isteria rãzboiului dezlãnþuit, rostul atacurilor fulgerãtoare,
al loviturilor ºi acþiunilor militare de succes etc.

Dar asta nu e un joc!, admonesta Iorga.
„...Dar în ceia ce se petrece astãzi în lume e, domnilor spectatori ºi arbitri, altceva.

E vorba de drept ºi nedrept, de uman ºi neuman, e vorba de state la a cãror înte-
meiere s-a cheltuit atâta muncã ºi s-a risipit atâta generoasã jertfã...“68.

Istoricul Iorga, evocând Dureri care au mai fost, atrãgea atenþia asupra unor
fenomene întâmplate în timp, dar care, doar în alte condiþii, erau pasibile de re-
petare ºi în vremea marii conflagraþii: „Puternicii, gata sã calce în picioare orice
drept ºi nesimþitori faþã de orice suferinþã, ar face bine sã cerceteze ce a mai fost
în lungul curs plin de înfrângeri, de suferinþi ºi de umiliri al acestei biete omeniri“.

ªi de aceastã datã — punându-l întâmplarea „înaintea chinurilor pe care
avântul împãrãtesc al lui Napoleon le-a provocat unei întregi lumi bune ºi paº-
nice, dezvoltând o înaltã civilizaþie, înainte de toate umanã, în margenile stãtu-
leþelor fãrã armatã din mijlocul Europei“69 — Iorga exclamã cu înþelepciune: Un
glas vine astfel din adâncul vremilor: Memento! Remember!.
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Grãbiþii comentatori ai rãzboiului trãgeau, deja, concluzii, condamnau pe
unii, înãlþau pe alþii. Armate capitulau, dinastii luau drumul pribegiei, oraºe de
artã erau mistuite de foc. „Perverºilor de pretutindeni ºi de la noi“, Iorga le pune
profunda întrebare: ªi pe urmã — ce?

„...Dar, pe urmã, dupã victoria totalitarã, totalã, universalã ºi definitivã, — ce?
Se pot oare menþinea milioanele la toate hotarele? Se poate sprijini necontenit

o astfel de colosalã sforþare pentru a þine veºnic gata maºinile? Se pot pãstra ma-
sele vrãjite în aceiaºi stare de paroxism, capabilã de a face, ca la tificii cu patruzeci
de grade, toate minunile? Se poate sili la abdicare sufletul atâtor naþiuni mândre
de trecutul lor, care nu pot fi ucise de la înãlþimea câtorva mii de avioane?

Vedeþi, d-voastrã, grãbiþilor, cari aplaudaþi parcã aþi fi niºte feldmareºali în-
vingãtori, aceasta este problema“70.

În rãzboiul ucigaº, pentru unii se avea în vedere doar rezultatul imediat, obþi-
nut cu orice preþ, cu jertfa proprie ºi cu sacrificarea fãrã mila a adversarilor. O
întreagã generaþie europeanã cãdea victimã celui mai mare holocaust voit pe
care l-a uneltit infernul. Omenime multã stãtea încã În cumpãna alegerii.

„Cei cari mai pot gândi — mãrturisea Iorga — au de ales între cele douã tabere.
Ei, dacã sunt cuminþi, nu-ºi vor atribui puterea profeticã de a recunoaºte ce

va ieºi din acest haos de trupuri chinuite...
Ar fi nedrept sã se osândeascã popoarele. Cine le-a întrebat, punându-li în faþã

siguranþa acestui masacru?
Rãmâne ceva sigur. Ce scrie pe steag pentru viitorul omenirii.
Cine voteazã pentru sclãvia naþiei sale ºi a omenirii întregi?“71.

În lumea apuseanã se discuta de la un timp, tot mai insistent, despre „rãzboiul
modern“. Omenirea fiind deci sortitã sã munceascã numai pentru maºinile blin-
date ºi avioanele de asalt ºi de vânãtoare.

Cine cunoºtea — precum Iorga — cât de puþin trecutul omenirii, nu putea primi
termenul de Rãzboi modern?... menit, chipurile, sã facã un lucru onorabil dintr-
o neomenie.

Noile maºini, infernale, cu sute ºi mii de „cai putere“, înlocuiau... caii.
„Aºa au fãcut însã acum opt sute de ani tãtarii — reamintea istoricul Iorga.
Au plecat sãlbatec din fundul stepei, pe cai mãrunþi, mai iuþi decât ai europe-

nilor invadaþi...
ªi rezultatul?
Nicio cucerire durabilã.
S-a istovit rasa ºi acuma abia, într-un colþ, li-a rãmas numele.“72

Iorga vorbea la un moment dat de Crearea de pustiuri. Într-o atmosferã de pa-
ce ºi de calm, oamenii de pretutindeni sunt în stare sã facã dovada atâtor minuni
de inventivitate creatoare. „Astãzi însã omul — releva N. Iorga — chiar cel mai
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sãrac, în þãrile de culturã, nu poate trãi decât în anume condiþii. Când amenin-
þarea-i stã necontenit deasupra capului, cu atât mai mult când capãtã caracterul
catastrofal de astãzi, se produce pãrãsirea teritoriului blãstãmat de soartã.

...Acei cari proclamã noua ºi fericita «revoluþie» (a fasciºtilor ºi naziºtilor co-
tropitori de popoare — n. N.) care dospeºte în sânge se vor putea lãuda înaintea
judecãþii vremurilor cu crearea de pustiuri în mijlocul lumii veacului al XX-lea“73.

Se trãia într-o stare de mesianism pretenþios ºi naiv — era de pãrere Iorga.
Într-o astfel de atmosferã se gãseau destui „profeþi“ din toate þãrile, care se mân-
gâiau pentru toate „turpitudinile trecerii oamenilor la maºinã“ cu siguranþa cã,
oricum, toate acestea i se vor plãti omenirii, ºi mai ales Europei, printr-o nouã
aºezare a lucrurilor. Una, fireºte, mai bunã. ªi, fãrã sã aºtepte mãcar rezultatul,
„îndrãzneþele spirite nedisciplinate“ îºi frãmântau mintea spre a descoperi liniile
pentru O lume nouã.

La unii aceastã lume era reprezentatã tot prin „spaþiul vital“, cu „împãrþirea
materiilor prime“ (ºi a oamenilor care le produc), iar pentru alþii rãsãrea formula
„federalizãrii“, ºi „aceºti gâcitori în cernealã de tipar — cum îi numeºte in-
spiratul publicist român — erau gata sã ºi arate în ce «federalã» intrãm noi pen-
tru a hrãni o naþie superioarã prin mila lui Dumnezeu.

Cred cã e prea mare graba.
Nu în aceste condiþii, de stoarcere ºi de cumplitã, cuvenitã urã, se poate face

un lucru în adevãr nou.
El nu poate ieºi decât din minþi clare ºi din inimi frãþeºte calde.
Ceia ce se poate prevedea, cu ce e biata omenire astãzi (cuprinsã de flãcãrile

rãzboiului — n. N.), nu poate fi decât Un rând nou de lanþuri“74.

Din omul fanatizat se poate face orice — observa Iorga. Se adãuga ºi o biciu-
ire moralã ce era în stare sã smulgã oricui puteri care nu s-ar bãnui. Întrebarea,
pusã de Iorga pe când semna tableta Peste margenile puterii omeneºti, era aceasta:
dupã apelul la „fundul necunosout al energiei umane, care nu poate þinea oricât
de mult, ce rãmâne?“

În marile invazii se sãvârºiserã, cu o mie cinci sute de ani în urmã, lucruri ex-
traordinare. De la un vizigot al lui Alaric, de la un vandal al lui Genseric, ºi de
la un hun al lui Attila s-au câºtigat manifestãri rãzboinice înaintea cãrora ºi astãzi
stã uimit mai ales cine-ºi dã samã cã e vorba numai de mici cete, al cãror numãr
e incomparabil cu milioanele populaþiilor atacate, învinse ºi stãpânite.

„Dar — constata istoricul avizat — în afarã de faptul, aºa de cunoscut, cã
aceºti cuceritori s-au dat la brazdã îndatã dupã marele lor triumf, cercetãrile mai
noi învedereazã faptul cã ei au scãzut ºi scãzut, de cele mai multe ori fãrã urmã,
de pe urma înseºi uzurii acestor sforþãri supraumane, care sperie astãzi ºi pe filo-
sofii noºtri, deprinºi a decide în abstract toate chestiunile.
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Nici antropologic nu se mai aflã astãzi un urmaº de vandal în Africa, unul de
ostrogot în Italia, iar câteva femei blonde la Toledo mai aratã doar cã acolo a stã-
pânit regele vizigoþilor.

Sunt rase caremucezesc prin lene, dar sunt ºi de acelea care se istovesc în avânt“75.

Zgomotul uriaº al maºinilor de luptã întrerupsese somnul de atâtea ori mi-
lenar al unui mamut, al cãrui trup fusese recent descoperit. „Ce pãcat — exclama
cu ironie Iorga — cã grãmada de veacuri i-a rãpit pânã ºi o parte din superba
cherestea: altfel, ar rãspunde la apel ºi ar cere sã ocupe primul loc în fruntea tan-
curilor de ºaizeci de tone, care l-au întrecut ca greutate, dar nu ca nobleþã ºi avânt“.

Acþiunea postumã a mamutului era înviatã de „spiritul nou al lumii“. Mamu-
tul nu mai renãºtea. Ceva tot se putea face, „pentru a pune ºi mai vizibil de acord
viaþa actualã a lumii cu memoria dobitocului acum descoperit.

Toate stemele actuale aparþin unui trecut meschin: lei, cari cascã prin grãdini
zoologice, vulturi cu cari se joacã ºcolarii la Buzãu, bouri þinuþi în rezerve scan-
dinave. Mici vietãþi demodate. În locul lor — avertiza Iorga în tableta În zodia
mamutului—un singur reprezentant al animalitãþii are dreptul de a figura: mamutul.

Cu mamutul ori contra mamutului, aceasta e chestiunea“76.

Pe „marii strategi ºi savanþii ultimului volum rãsfoit (ºi vai, în limba fran-
cezã!), peregrinii drumurilor misterioase ºi inspiratoare“, Iorga îi invita la pru-
denþã ºi-i sfãtuia „sã-ºi amâie judecãþile rostite cu atât temperament care nu sa-
mãnã cu cel, de o tradiþionalã discreþie ºi sfialã, al poporului nostru“.

Acei apãrãtori ai „dreptului oricãrii forþe de a stãpîni orice, oricât ºi oricum“,
se gândeau „numai la rezultatele momentane ale neprevãzutului.

O descoperire nebãnuitã, un artificiu inedit al rãzboiului, ceva iscoditor ºi nã-
prasnic poate sã covârºeascã ºi vitejia cea mai autenticã ºi robi vitalitatea cea
mai netãgãduitã. Dar, vezi — atrãgea Iorga luarea aminte în tableta intitulatã Ne-
prevãzutul ºi incalculabilul — acesta e un lucru care se poate învãþa...

Dar alãturi de neprevãzut, e incalculabilul:
Acela e undeva în fundul sufletelor naþionale. El apare numai în ceasurile mari,

aruncând în luptã însãºi taina milenarã a unui neam. Poate sã aparã în mijlocul
rãzboiului ºi aduce Victoria. Dar el se poate trezi dupã înfrângerea de azi pentru
a pregãti triumful de mâne.

Nu fabricanþii de arme îl vor putea înfrunta, ºi nu-l vor frânge strategii“77.

Afectat profund, asemenea tuturor oamenilor de bun-simþ ºi statornicã cre-
dinþã, de înfrângerea cauzatã armatei franceze, Iorga a scris câteva tablete de re-
confortantã îmbãrbãtare în faþa tragediei produse. În aceastã ordine de idei se în-
scrie frumosul poem în prozã intitulat Fibra.

Fibra era socotitã de Iorga ca fãcând parte din mijloacele de atac sau de apã-
rare ale unui popor, dar „care — lucru misterios — apãrea numai în cele mai grele

98 STELIAN NEAGOE 26

————————
75 Ibid., din 31 mai 1940.
76 Ibid., din 2 iunie 1940.
77 Ibid., din 12 iunie 1940.



împrejurãri. Doar fibra putea sã dea ocazia reacþionãrilor neaºteptate ºi uimitoare
— virtuþi ce aºazã un neam în fruntea tuturor celorlalte, învinse ºi chiar învingãtoare.

Undeva în fundul sufletului — elogia Iorga — ca rezultat al unei fericite sin-
teze ºi al unor evenimente istorice care nu trãiesc numai în cãrþile de istorie, se
produce faptul care, peste toate calculele, va fi decisiv...

Cel mai mare examen la un popor e clipa celei mai depline înfrângeri.
Puþine-l pot trece, dar acelea meritã toatã admiraþia noastrã“78.

Una dintre tabletele publicate de Iorga în Neamul Românesc poartã un titlu
de adâncã rezonanþã — Spre pacea comunã...

„Ce oarbe, Doamne!, sunt popoarele în aceastã clipã! — scria Iorga la înce-
putul lui august 1940.

Un singur gând ar trebui sã aibã: a se pãstra vii ºi, cât se mai poate, neatâr-
nate. Iar, pentru aceasta, sã caute cele mai bune legãturi cu vecinii asupra cãrora
apasã aceiaºi primejdie.

Dar nu! Ele fac tot ce pot pentru ca un sprijin reciproc sã nu fie cu putinþã
când, pentru fiecare, va bate ceasul, pe care, cu toþii împreunã, încã l-ar putea opri.

Unii se îmbatã cu teorii care n-au nimic aface nu numai cu trecutul, dar nici
mãcar cu fiinþa lor intimã, aºa cum s-a pãstrat de-a lungul veacurilor...

Alþii nu se pot desface din amintirile unui trecut cu totul mort. Umblã dupã
anexãri de suflete libere atunci când însãºi fiinþa lor poate fi pusã în discuþie la
fiecare moment.

Quos Jupiter perdere vult prius dementai, zicea vechiul roman: «Jupiter ne-
buneºte întâi pe aceia pe cari vrea sã-i piardã».

Ce vii sunt încã aceºti necruþãtori zei ai vremilor pãgâne!“

La 17 noiembrie 1940, Iorga semna ultima sa poemã în prozã, pe teme de durere
ºi speranþe omeneºti, prilejuitã de încetarea din viaþã a lui Neville Chamberlain.

Murise un om de stat, de „o mare durere. O judecatã uºoarã ºi pripitã l-ar fi
putut socoti ca un trezitor de rãzboi, care-ºi trage pãcatele neprevederii sale...

Cine-ºi aduce aminte însã de mai departe n-o sã judece astfel“ — opinia Iorga.
Omul politic britanic „venise la putere adus de împrejurãri ºi nimeni nu cre-

zuse cã ar fi fost prea devreme. În calitatea-i de prim-ministru al Angliei a fost
ascultat, crezut ºi, fiindcã se ºi glumia puþin pe socoteala apucãturilor lui de mo-
dest burghez, ºi iubit“.

Chamberlain n-a crezut, atunci, cã va deveni „conducãtorul acelui rãzboi
pentru dominaþie“ — a doua mare conflagraþie pregãtitã de vechi ºi adânci mo-
tive de pe vremea când Prusia lui Bismarck cãpãta hegemonia în Europa...

Rãzboiul a fost pentru premierul englez „un obiect de groazã. Ca sã-l evite,
a fãcut tot ce i-a stat în putinþã. S-a umilit pe el, a umilit Anglia, mergând la
München unde s-a rugat în numele patriei sale. A crezut cã ar fi izbutit. Poporul
sãu l-a aclamat, pe când s-a întors cu o mai mare satisfacþie decât cei mai vestiþi
generali biruitori...
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Pe urmã? — scruteazã Iorga cruda realitate.
Nu e loc de a scormoni în carnea vie care sângerã, pentru a determina rãspun-

deri care privesc istoria, ºi nu e rost de judecãþi în generaþia de astãzi, pânã la ca-
pãt poate, ci în aceia care va reveni la principiile pe care veacuri de lungã trudã
ajunseserã a le respecta...

Retras fãrã supãrare, dar fãrã mustrare de cuget pentru ce se fãcuse prin el,
omul atât de bun ºi de blând se odihneºte azi.

Exploziile bombardamentelor de zi ºi de noapte, de la un capãt al Europei la
altul, îi cântã marºul funebru“79.

Astfel ºi-a rostit Iorga Gândul omenesc în faþa rãzboiului, semnând zilnic în
Neamul Românesc, în Cuget clar (Noul „Sãmãnãtor“) ºi în Neamul Românesc
pentru Popor, tabletele sale dãtãtoare de stoicã rezistenþã a popoarelor în faþa vi-
cisitudinilor istoriei. Cât de incomod, de indezirabil se dovedea Iorga în planu-
rile criminale revanºarde, lesne reiese din întregul crez antirãzboinic al savan-
tului român.
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