N. IORGA ŞI MAREA UNIRE (III)1
Gheorghe A. Ştirbăţ
N. Iorga and the Great Union (III)
Summary
The period between 1916 and 1918 was the most important stage of Iorga’s political
activity. The struggle for the achievement of the Romanian national unity was his main
objective.
Key words: Nicolae Iorga, The Great Union, Nationalist Democratic Party,
World War I, national policy.
Cuvinte cheie: Nicolae Iorga, Marea Unire, Partidul Naţionalist Democrat,
Primul Război Mondial, politica naţională.

N. Iorga s-a implicat de la debutul său în viaţa politică în mişcarea naţională
care avea ca obiectiv unirea tuturor teritoriilor locuite de români cu Patria Mamă.
Marele istoric s-a străduit să coalizeze importante forţe mişcării naţionale spre
efortul comun care să-i asigure triumful. Putem afirma fără putinţa de a exagera că
mişcarea naţională se fortifică la începutul secolului al XX-lea prin intermediul lui N.
Iorga, numele lui a devenit „un simbol, un întreg program”2 .
În demersul nostru ne propunem să analizăm activitatea marelui patriot pe
tărâmul luptei naţionale în perioada 1916-1918, la sfârşitul căreia se va încheia
procesul de realizare a Marii Uniri3 .
După declanşarea Primului Război Mondial, N. Iorga a împărtăşit în totalitate
politica expectaţiunii armate, politică susţinută la Consiliul de Coroană de la Sinaia
din 21 iulie/3 august 1914 de I.I.C. Brătianu, şeful guvernului liberal4 . Istoricul s-a
1

Articolul de faţă reprezintă continuarea celui publicat în revista Carpica, nr. XXXVII/2008, p. 409-423,
intitulat N. Iorga şi Marea Unire (II).
2
I.T. Ghica, Politice, Bucureşti, Tipografia Profesională Dimitrie C. Ionescu, 1918, p. 23.
3
Pentru activitatea lui N. Iorga pe tărâmul luptei naţionale, vezi pe larg în Gheorghe Buzatu, Activitatea
lui N. Iorga pentru desăvârşirea unităţii de stat. Noi contribuţii, în AIIAI, tom IX, 1972; Gheorghe A.
Ştirbăţ, N. Iorga şi Marea Unire (I), în Carpica, XXXV, 2006; Idem, N. Iorga şi Marea Unire (II), în
Carpica, XXXVII, 2008.
4
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, vol. I, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 113-116; Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2002, p. 255-256; Gheorghe Platon, Istoria modernă a
României, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, p. 454-455; Keith Hitchins, Istoria
României, vol. II, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 273; N. Iorga, Istoria românilor, vol. X,
Întregitorii, Bucureşti, 1939, p. 540.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

220

Gheorghe A. Ştirbăţ

abţinut să participe la acţiunile militanţilor pentru dezrobirea Transilvaniei în vederea
intrării imediate a României în război de partea Antantei, considerând că acestea
puteau stânjeni activitatea guvernului, forţându-l să adopte hotărâri pripite. El
considera că momentul luării deciziei finale a intrării României în război trebuia bine
pregătit. În concepţia „apostolului de la Văleni”, „marile izbânzi naţionale nu sunt
rezultatul numai al entuziasmului popular, ci şi al pregătirii integrale şi a celui din
urmă om şi a celui din urmă lucru”5 .
Atitudinea prudentă a marelui istoric, întemeiată pe argumente solide, nu a fost
înţeleasă de toţi militanţii luptei pentru dezrobirea Transilvaniei. Mâhnit de lipsa de
înţelegere a celor care erau chemaţi să gestioneze această situaţie, Iorga îi va spune lui
Onisifor Ghibu: „Mai bine mă făcea Dumnezeu vită între oameni decât om între
vite”6 .
Apreciind atitudinea prudentă a savantului ca „defetistă”, majoritatea
susţinătorilor săi din „Liga Naţională” „s-au retras pe nesimţite, fondând
«Federaţia Unionistă»” 7 .
Părăsit de majoritatea foştilor săi colaboratori, marele patriot a afirmat cu
adâncă mâhnire că „nu-i mai rămâne decât să se despartă de ţară”8 . Această afirmaţie
era un strigăt de durere către cei ce erau chemaţi să lupte pentru menţinerea
solidarităţii naţionale. N. Iorga nu putea să părăsească ţara în aceste momente decisive
pentru soarta naţiunii române. S-a menţinut în continuare în acelaşi echilibru care
demonstra puternica înţelegere şi trăire a momentului istoric.
N. Iorga a participat intens la viaţa politică atât în calitate de şef de partid, cât şi
de deputat în Parlamentul ţării. În ziua de 14 decembrie 1915, se ridica la tribuna
Camerei Deputaţilor pentru a da un răspuns acelora care îi contestau poziţia extrem de
rezervată faţă de intrarea României în război, insistând asupra atitudinii ce trebuia
adoptată de oamenii politici şi instituţiile statului în acele momente în care
solidaritatea naţională trebuia să domine interesele de partid.
Şeful Partidului Naţionalist Democrat nu s-a ridicat la tribună „să-şi arate
meşteşugul glasului şi figurile pe care le adusese de acasă”, ci a vorbit „nu o intenţie,
nu o pornire, ci a vorbit adânc şi sincer durerea”9 . A susţinut răspicat că guvernul
României nu putea face greşeala fatală ca „forţele greu adunate ale României să fie
risipite în aventuri lângă un stat a cărei politică internă a fost dominată de tendinţa
scăderii elementului românesc cuprins în el, precum e Austro-Ungaria şi lângă un
popor pe care fatalitatea l-a opus silinţei noastre de dezvoltare”10 . Pentru realizarea
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obiectivelor naţionale se impunea „ca soarta României să nu fie pusă la cale în
cafenele în stradă de te miri cine”11 . Evenimentele politico-militare din acea periodă
impuneau unirea tuturor forţelor politice pe o platformă comună pentru ca unitatea
naţională „să nu fie alterată de luptele dintre partide”12 . Presiunea străzii putea
conduce la o stare de iritare generală, determinând guvernul să adopte hotărâri pripite
pentru că „nimic nu este mai susceptibil decât mişcarea spontană a mulţimilor şi
nimic mai condamnabil decât mişcarea provocată a aceloraşi mulţimi”13 .
Analizând cu metodele specifice istoricului evenimentele politico-militare de la
sfârşitul anului 1915, el va afirma că „nici un interes vital românesc nu poate împinge
România la războiul de faţă”, deoarece „echilibrul în Balcani care nu este un interes
românesc se află astăzi înglobat în chestiunea generală europeană”14 . Mersul
evenimentelor şi interesele marilor puteri combatante faţă de ţara noastră a generat
acea situaţie în care „niciodată neamul nostru întreg nu s-a găsit în împrejurări mai
extraordinare, mai dureroase decât acela din momentul de faţă”15 . Această situaţie a
generat o tristeţe colectivă dar ea nu trebuie să se transforme „în acea melancolie care
secătuieşte puterile unui popor, care îl face să-şi piardă încrederea în tot ce are la
îndemână şi tot ce el este în stare a îndeplini”16 . Ieşirea dintr-o astfel de stare nu
trebuia realizată prin găsirea unui ţap ispăşitor în guvern „căci cea mai teribilă acuzare
este aceia că cu ştiinţă şi cu voinţă el a neglijat interesele esenţiale, veşnice ale unei
naţiuni, pierzând prilejul pe care veacuri l-au pregătit şi pe care după părerea lor, cel
puţin veacurile ce vor veni nu-l vor aduce înapoi”17 .
N. Iorga nu se transforma într-un apărător al guvernului liberal, el nu nega
faptul că situaţia de fapt era rezultatul politicii defectuoase guvernamentale de ieri şi
de azi: „Vinovăţie este fără îndoială dar aceastră vinovăţie o împart cei care conduc
astăzi România cu cei care au condus-o altădată”18 . Pentru depăşirea respectivei
perioade dificile, în concepţia Partidului Naţionalist Democrat se impunea renunţarea
la interesele individuale, de grup şi coalizarea tuturor energiilor politice pe platforma
comună a interesului naţional „ar trebui să ne argumentăm mai puţin, să ne sfâşiem
mai puţin, să ne înţelegem mai bine, să culegem din inteligenţa şi inima fiecăruia mai
bogat ideia care îndeamnă la fapte mari”19 .
„Apostolul de la Văleni”, care avea în vedere nevoile tuturor românilor, nu
putea ignora „durerea neamului românesc robit”20 din ţinuturile aflate sub dominaţie
11
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străină. Marele patriot îşi exprima speranţa că în pofida momentului greu prin care
trecea întreg neamul românesc „o să vie vremea când ei împreună cu noi împărtăşind
toată viaţa noastră politică, ţăranii aceştia vor drege în acest loc pe cei mai înfumuraţi
dintre reprezentanţii în forme europene ai dispreţuitoarei protipendade fanariote de
odinioară”21 . Românii din afara graniţelor Regatului care, împotriva voinţei lor erau
trimişi să lupte pe alte fronturi pentru interese străine, trebuiau să găsească o patrie
comună primitoare care „să le satisfacă aşteptările şi nu în locul defunctului «Fanar cu
giubea» a venit însă Fanarul european cu redignotă cu aere mari pe care nu-l putem
răpune”22 .
Cele prezentate mai sus demostrează faptul că pentru marele istoric găsirea
momentului favorabil al intrării României în război de partea taberei învingătoare nu
însemna realizarea României de mâine visată de toţi românii. Pentru a crea acea stare
de încredere naţională era nevoie de a se continua politica de reforme promisă încă
din 1914 de guvernul liberal: „În zadar am interpelat atrăgând atenţia asupra folosului
moral pe care l-ar avea un început de legislaţie după care ţăranii, viitorii luptători
pentru lărgirea patriei, ar fi încredinţaţi că au sub picioare un pământ care e în sfârşit
al lor”23 . Deputatul naţionalist democrat insista pentru abrogarea articolelor din
constituţie care împiedicau înfăptuirea reformei agrare.
În concepţia marelui savant, realizarea reformei agrare ar fi avut un putern
impact asupra conştiinţei tuturor românilor încât „să putem spune soldaţilor viitorului:
veţi pleca gospodari neliberi şi vă veţi întoarce gospodari liberi, din pământul altora
aţi plecat, în pământul vostru, dacă veţi avea zile vă veţi întoarce, dacă nu, măcar ai
voştri vor stăpâni pământul pe care-l veţi fi meritat prin vitejia voastră” 24 .
Politica de reforme în domeniul social şi politic (reforma agrară şi votul
universal) crează cadrul juridic favorabil înfăptuirii idealului naţional ce va permite
României de mâine să intre cu demnitate în familia statelor naţionale al secolului al
XX-lea. Atent la tot ce putea favoriza sau periclita opera de înfăptuire a României
Mari, N. Iorga a atras atenţia presei să desfăşoare o activitate mai constructivă, să
evite denigrările, etichetările şi exagerările pentru că menirea sa era „să păstreze
întreaga sănătate morală a unei naţiuni”25 , iar opoziţiei politice mai multă discuţie
pentru că „în viaţa politică cea dintâi normă este norma unei unei perfecte discuţiuni,
adică a unui perfect cavalerism”26 . El era convins că între guverrn şi opoziţie, în acea
perioadă, „nu e deosebire de dorinţă şi de tendinţe, ci numai divergenţe de
modalitate”27 . Acest fapt ar fi putut conduce la strângerea tuturor forţelor politice pe
21
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platforma unică a interesului naţional astfel încât să se facă din „opera generaţiei
noastre […] din sângele care ne aşteaptă mâine, opera cea mare care va aşeza
România în rândurile statelor care se reazămă solid pe prosperitate, pe bună
înţelegere, pe principiul de luptă al tuturora”28 .
Analizând cu atenţie politica generală în raport cu desfăşurarea războiului
mondial, deputatul naţionalist-democrat sublinia că politica de neutralitate adoptată
era „doar o prelungire de termeni, nu o renunţare sau o abdicare”29 . Era totodată
încrezător în guvern că „va fi în stare să păstreze României o neutralitate demnă
rezervându-i puterile pentru locul şi momentul care care s-ar impune în vecinătatea
noastră probleme de transformări politice în care calitatea noastră etnică ne dă dreptul
de a ne amesteca”30 . Savantul era plin de speranţă că acest guvern, prin politica sa
echilibrată şi fermă ce reprezenta „mâna sigură de sine, o mână neslăbită de discordii
şi negrăbită de setea de aventuri, cu sprijinul lui Dumnezeu”, va permite generaţiei
sale, generaţiei luptătorilor pe tărâmul luptei naţionale „din această Românie mică,
sfâşiată şi mâncată de discordii” să facă „altceva decât contrafacerea modernă a
organizaţiei politice fanariote” şi anume „un stat naţional şi popular, cuprinzând în
aceleaşi drepturi pe românii din toate clasele şi românii din toate ţările”31 .
În această atmosferă tensionată, guvernul de la Bucureşti a continuat pregătirea
diplomatică în vederea participării României la Primul Război Mondial32 . Tratativele
lungi şi anevoioase au fost determinate de politica Marilor Puteri implicate în acest
război. Puterile Antantei nu acordau un interes constant României, iar după părerea
ministrului român la Berlin, Constantin Diamandi, ele nu doreau dezmembrarea
Austro-Ungariei33 . Acestea susţineau o „participare necondiţionată” sau eventual „o
satisfacere parţială a cererilor României”34 .
În toată această perioadă, N. Iorga are o atitudine rezervată faţă de
manifestările prea grăbite ale celor care susţineau intrarea imediată a ţării în război de
partea Antantei şi de susţinere a politicii guvernului liberal.
Primul-ministru I.I.C. Brătianu, într-o întâlnire cu ministrul Franţei la
Bucureşti, Blondel, a ţinut să-i reamintească că România nu îşi schimbase opţiunile
28
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proantantiste, iar momentul intrării în război era condiţionat de încheierea pregătirilor
militare şi asigurarea recunoaşterii de către Antanta a legitimităţii aspiraţiilor
naţionale: „Ţin să nu vă înşelaţi asupra intenţiilor mele. Voinţa mea fermă a fost la
începutul războiului de a ieşi din neutralitate în favoarea Antantei. Dacă am interzis să
mă pronunţ deschis, aceasta a fost din cauza necesităţii pregătirilor militare care
trebuiau făcute în aşa manieră încât să nu se expună ţara la reclamaţii prea puternice
din partea inamicilor noştri. Ţara, continua premierul român, nu poate să treacă la
acţiune fără să aibă asigurarea recunoaşterii depline a legitimităţii aspiraţiilor
naţionale”35 .
În anii neutralităţii, N. Iorga a jucat un rol important în educaţia morală,
spirituală a societăţii româneşti. Începea colaborarea la Buletinul armatei şi marinei”
care avea ca subtitlu „Revista militară de cultură generală şi educaţie naţională”. De la
primul articol publicat în paginile Buletinului armatei şi marinei” intitulat Pentru
viitorul război al neamului, savantul atrăgea atenţia guvernului asupra necesităţii
pregătirii armatei la standardele cerute de importanţa momentului ce era „să
îndeplinească idealul chemării noastre”36 . Marele istoric, considerând armata „că este
înainte de toate o forţă morală”37 , insista ca, pe lângă pregătirea militară şi înzestrarea
cu tehnică şi muniţie la nivelul cerinţelor momentului, să se acorde o atenţie deosebită
educaţiei naţionale a întregii populaţii care furnizează cadrele active şi de rezervă ale
acesteia.
Primul-ministru Ion I.C. Brătianu, sesizând importanţa deosebită a cărţii de
istorie bine gândită şi scrisă în educaţia patriotică naţională, îi solicita lui N. Iorga să
editeze, începând încă din toamna anului 1914, Istoria armatei române, în două
volume38 .
În strânsă legătură cu acţiunile politico-diplomatice ale guvernului pentru
pregătirea momentului intrării României în război, savantul a căutat să intensifice
activitatea ştiinţifică şi publicistică prin care să aducă problemele istoriei României la
cunoştinţa cabinetelor ţărilor Antantei şi nu numai, demonstrând şi argumentând
justeţea cererilor sale39 . Între lucrările publicate în această perioadă, un rol important
în „argumentaţia ştiinţifică”40 a cerinţelor noastre teritoriale l-a avut Istoria
românilor din Ardeal şi Bucovina. Lucrarea era rezultatul unui ciclu de prelegeri
35
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ţinute de marele istoric şi publicate sub formă de foileton în Neamul Românesc41 .
Cartea apărea în 1915 şi era dedicată şi cumnatului său, Alexandru Bogdan, ofiţer
român în armata austro-ungară, căzut în 1914 „sub steag străin”. În prefaţă, marele
istoric sublinia că lucrarea reprezenta „un răsunet al gândurilor mele de o viaţă
întreagă”42 ; a fost scrisă cu convingerea cu convingerea că lupta care se va da pentru
salvgardarea idealului nostru naţional, era o luptă dreaptă ce se va încheia cu bucuria
victoriei pentru generaţiile de azi şi de mâine. Cartea reprezenta epopeea neamului
românesc din Transilvania şi din Bucovina, era „numai sânge şi lacrimi”43 . Ea trebuia
să argumenteze opiniei publice europene justeţea aspiraţiilor noastre naţionale: „azi,
mai ales, cred că e nevoie ca toţi să ştie că n-am fost nici acolo o plebe fără trecut şi
fără aspiraţii, că dacă noi am căzut luptasem şi, dacă am răbdat, ne durea totuşi că, în
fundul celor mai adânci temniţe, peste dărâmăturile edificiului nostru naţional, am
văzut o stea totdeauna aceeaşi care ne chiamă şi astăzi până vor fi oameni care să
îndrăznească, simţindu-se tari, a merge după dânsa până la capăt” 44 .
Istoria românilor din Ardeal şi Bucovina va fi tradusă de N. Iorga „într-o
limbă mai înţeleasă de lume”, în franceză, pentru a putea fi înţeleşi mai bine în
demersurile noastre pentru desăvârşirea unităţii politice naţionale. Interesul stârnit de
această lucrare în România şi în ţările Antantei a fost unul deosebit. Presa din Marea
Britanie, la unison aproape, sublinia importanţa ei „pentru a ne aminti istoria
nemiloasă a suferinţelor îndurate de acest viteaz popor în luptele sale împotriva
dominaţiei austriece şi ungare”45 .
La începutul anului 1916, se înteţiseră presiunile celor două tabere militare,
Antanta şi Puterile Centrale, asupra României. Puterile Centrale o acuzau că
„neutralitatea este o deghizare”46 . Ofensiva germană de la Verdun determinase Franţa
să facă presiuni asupra Rusiei pentru continuarea negocierilor cu guvernul de la
Bucureşti. „Nu există preţ pe care noi să nu trebuiască să-l plătim pentru concursul
României”, îi comunica Joffre lui Alexeev în telegrama sa din 16 februarie/1 martie
191647 .
Reluarea ofensivei ruse, de-a lungul întregului front de sud-est în iunie 1916,
sub comanda generalului Brusilov, „avu efectul scânteii ce trebuia să aprindă din nou
focul tratativelor care mocnea de vreo lună”48 . Aristide Briand, primul-ministru al
Franţei, declara ministrului României la Paris că „ceasul României a sosit”49 , ea
nemaiputând prelungi neutralitatea. În aceeaşi manieră, primul-ministru francez se
41
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43
Ibidem.
44
Ibidem.
45
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adresa şi lui I.I.C. Brătianu: „Dacă România nu profită de ocazie, ea nu va mai avea
putinţa să devină o ţară mare prin reunirea tututror fiilor săi”50 .
Înfrângerile armatei ruse la Lemberg determina guvernele ţărilor Antantei să
fie mai conciliante. Se punea problema încheierii unei convenţii militare care să
stabilească condiţiile participării la operaţiunile militare. Convenţia militară trebuia
completată cu un tratat politic care să stipuleze reîncorporarea Transilvaniei şi a
Bucovinei la România. Ion I.C. Brătianu sublinia încă faptul că „România intră în
război dacă acţiunea ei era în concordanţă cu o acţiune efectivă a aliaţilor şi nu cu un
gest demonstrativ”51 .
Unele puteri antantiste au avut o acţiune oscilantă faţă de România. Rusia, prin
vocea generalului Alexeev, promotorul unei politici dure faţă de ţara noastră, declara:
„Trebuie dat de înţeles românilor că adeziunea României nu este o necesitate absolută
pentru puterile aliate. România poate conta pe viitor pe o compensaţie care ar
corespunde exact cu eforturile pe care le va face în acţiunile sale militare”52 .
Primul-ministru I.I.C. Brătianu a analizat cu atenţie fiecare moment al
desfăşurării războiului şi atitudinea puterilor beligerante faţă de România. Pentru a
conferi mai multă greutate tratativelor României cu Antanta, el a încercat, la 24
ianuarie/6 februarie 1915, un acord cu Italia valabil pentru patru luni, „un adevărat
pact de asistenţă” prin care cele două ţări se angajau să se ajute reciproc în cazul unei
agresiuni din partea Austro-Ungariei. Se contura posibilitatea ca cele două ţări să-şi
părăsească neutralitatea. Italia, însă, va intra în război alături de Antanta fără a
avertiza România53 .
În vara anului 1916 părea tot mai clar că Antanta îşi pierduse răbdarea, punând
România în faţa alternativei „acum ori niciodată”54 . Tratativele cu statele Triplei
Înţelegeri au demarat greu datorită rezervelor premierului Ionel Brătianu faţă de
acceptarea de către acestea a condiţiilor militare şi politice care să garanteze
integritatea teritorială a României, alipirea teritoriilor româneşti din Austro-Ungaria,
respectiv Transilvania şi Bucovina şi obligaţiile militare ale statelor semnatare55 .
După o lună de intense negocieri, la 4/17 august 1916, la ora 11 dimineaţa, în casa lui
Vintilă Brătianu, Ion I.C. Brătianu a semnat tratatul de alianţă dintre România şi
Antanta. Ca urmare a eforturilor diplomatice depuse de România, s-a ajuns la
semnarea simultan şi în colectiv, a unui tratat care recunoştea drepturile noastre
asupra teritoriilor româneşti din Imperiul Austro-Ungar56 .
Tratatul fixa cu o deosebită claritate „scopul intrării României în acţiune şi
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caracterul participării la Primul Război Mondial”57 .
În Consiliul de Coroană din 14/27 august 1916 I.I.C. Brătianu a prezentat în
faţa reprezentaţilor partidelor politice condiţiile tratatului cu cele patru Mari Puteri:
Franţa, Anglia, Rusia şi Italia, care au recunoscut drepturile legitime ale României
asupra teritoriilor româneşti din Austro-Ungaria „chiar dacă vom fi bătuţi prin faptul
că patru din cele mai Mari Puteri ale lumii au recunoscut temeinicia revendicărilor
noastre naţionale şi s-au hotărât într-un act solemn hotarele etnice ale românilor de
peste Carpaţi, cauza românismului va face un pas înainte mai mare şi mai însemnat ca
oricând […] şi dacă nu azi, mâine vom culege roadele acestei jertfe şi acestor afirmări
de drepturi”58 .
Consiliul de Coroană din 14/27 august 1916 trebuia să pună capăt „războiului
de pe frontul intern” şi să ducă la încetarea divergenţelor din interiorul clasei politice
româneşti, la unirea tuturor românilor „pentru a da războiului care trebuia să înceapă
pe frontul extern puterea unanimităţii conştiinţei naţionale”59 .
Tratatul semnat la Bucureşti, după doi ani de migăloase şi dificile negocieri
prin care România a obţinut recunoaşterea drepturilor ei naţionale legitime asupra
provinciilor româneşti din Dubla Monarhie precum şi egalitatea de tratament la
viitoarea conferinţă de pace, a reprezentat unul din cele mai mari succese ale
diplomaţiei româneşti60 . Succesul tratativelor cu Tripla Înţelegere, „răspunderea,
meritul ori vina lungilor negociaţiuni şi a hotărârilor finale incuibă în întregime
conducătorului politic al ţării, Brătianu”. El a fost un dârz apărător al intereselor ţării,
„neînduplecat în convingerile sale”61 .
Lunga periodă de neutralitate, în timpul căreia primul-ministru român a avut
sprijinul puternic al opiniei publice, a fost determinată de „jocul de basculă al
evenimentelor” ce se desfăşurau pe câmpurile de luptă ale războiului, de greutăţile
tratativelor cu puterile antantiste dar şi de dorinţa de a da intrării României în marea
confruntare, „maxim de efect militar şi politic”62 .
În după-amiaza zilei de 14/27 august 1916, ministrul României la Viena
depunea la Ministerul de Externe declaraţia de război a Regatului României împotriva
Austro-Ungariei63 . La 28 august, Germania, printr-un act de solidaritate cu aliatul
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austro-ungar, declara război României. Astfel, lua sfârşit perioada de neutralitate.
Tratatul încheiat cu puterile Antantei a fost indiscutabil unul din cele mai mari
succese ale diplomaţiei româneşti. Din păcate însă, momentul intrării în război ne-a
fost impus de partenerii din alianţă. Eram chemaţi să restabilim o situaţie şi pentru a
ne hotărî, eram puşi la perete cu ameninţarea „acum ori niciodată”64 .
N. Iorga primea la Vălenii de Munte, „la acea neprevăzută dată de august
1916”, o telegramă „în termeni de o căldură frăţească”, prin care era chemat la
Bucureşti pentru a fi anunţat „că în sfârşit intrăm în luptă”65 . Întâlnirea din cabinetul
primului-ministru dintre I.I.C. Brătianu şi N. Iorga consfinţea încununarea cu succes a
colaborării celor două mari personalităţi care au influenţat destinul neamului nostru în
perioada neutralităţii (1914-1916) şi nu numai. Ea demonstra tuturor forţelor şi
personalităţilor politice din România posibilitatea de a se strânge laolaltă pe platforma
comună a intereselor naţionale fără a ţine cont de concepţiile şi angajamentele lor
politice. În cabinetul său de lucru, Brătianu, cu înfăţişarea sigură care se potrivea cu o
astfel de stare de spirit66 , sublinia marele savant în memoriile sale, îl anunţa că
războiul reîntregirii neamului începuse când „un potir de sânge şi de lacrimi s-a ridicat
pentru binecuvântarea cea mai scumpă”67 .
N. Iorga era convins că războiul de reîntregire naţională va fi unul greu şi de
durată deoarece România avea de luptat cu „o forţă militară care se întindea de la Rin
la golful Persic”. Ea demosntra prin aceasta justeţea revendicărilor sale naţionale, de a
căror realizare depindea existenţa sa demnă în Europa şi în întreaga lume civilizată:
„A sosit un ceas pe care-l aşteptam de peste două veacuri pentru care am trăit întreaga
noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A
sosit ceasul în care cerem şi noi lumii civilizate, cinstit cu mâna pe armă, cu jertfa a
tot ce avem, ceva ce alte neamuri mai fericite au de atâta vreme, unele fără să fi vărsat
o picătură de sânge pentru aceasta: dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da
nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre”68 .
„Apostolul de la Văleni” explica opiniei publice, în paginile ziarului său,
Neamul Românesc, că pentru realizarea acestui măreţ obiectiv naţional trebuia să
luptăm alături de aliaţii noştri Anglia, Franţa, Rusia şi Italia deoarece numai împreună
puteam învinge forţa Puterilor Centrale „ce stă înaintea noastră, a tuturora şi caută a
ne demoraliza pe rând prin loviturile disperate ale fiarei ce-şi caută ieşirea”.
naţionale. Pentru aceste motive, România se considera din acel moment în stare de război cu AustroUngaria. Ibidem, p. 203-204.
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Atrăgea atenţia că lupta va fi lungă şi grea în care trebuia să opunem „o
rezistenţă tenace” pentru ca numai „prin suferinţa pe care toţi o purtăm pentru acelaşi
motiv, prin apărarea însângerată a fiecărei bucăţi de pământ, prin apărarea, prin
confundarea în aceeaşi ruină a stăpânirilor noastre, numai aşa vom putea ajunge fraţi
drepţi pe acest pământ pe care în sfârşit îl vom iubi cu toţii”69 .
România intra în război într-un moment nefavorabil: s-au încheiat acţiunile
militare pe frontul Verdun-Somme, iar ofensiva generalului rus Brusilov a fost stopată
pe 17/30 iulie 1916. Armata rusă îşi consumase practic potenţialul militar şi uman70 .
Planul de campanie a României a fost conceput pe două fronturi: unul ofensiv
în Transilvania, cu un efectiv de 430.324 de soldaţi şi ofiţeri, şi unul de apărare în
primă fază, în sud prin masarea unei forţe româneşti de 142.523 de oameni pe linia
Cernavodă-Mangalia71 . Armata română începea trecerea Carpaţilor în noaptea de
14/27 spre 15/28 august 1916 ocupând Braşovul, Topliţa, Miercurea-Ciuc, întărindu-se
pe o poziţie de aşteptare în faţa Sibiului.
Oprirea ofensivei româneşti în nord a fost determinată de căderea neaşteptată a
frontului din sud, în urma căderii Turtucaiei la 6 septembrie 1916, urmată de
pierderea oraşelor Silistra, Constanţa, Cernavodă. Încercările de contraofensivă de la
Flămânda, ale generalului Alexandru Averescu, au fost zadarnice. Succesul armatei
bulgare se explică prin nerespectarea de către aliaţi a prevederilor convenţiei militare
din 4/17 august 1916: neînceperea ofensivei generalului Sarrail în momentul trecerii
Carpaţilor de către armata română şi neprelurea de către armata rusă a apărării
Dobrogei72 . La aceasta se adaugă lipsurile grave în pregătirea militară şi slaba dotare
cu armament şi muniţie.
Bătălia de la Turtucaia a reprezentat „cauza esenţială a nenorocirilor şi
dezastrelor ce-au urmat”73 . Dezastrul armatei române de la Dunăre l-a afectat profund
pe primul-ministru a cărui „siguranţă şi stăpânire de sine se pierduse în flăcările
Turtucaiei”74 .
Lunile octombrie şi noiembrie au adus armatei române înfrângere după
înfrângere. Mareşalul Falkenhayn trecea Dunărea, străpungea apărarea de la Jiu, la
mijlocul lunii noiembrie1916 cucerind Craiova, în timp ce restul forţelor germanobulgare forţau trecerea fluviului pe la Zimnicea, ameninţând direct capitala pe care
însă nu a putut-o salva nici bătălia nedecisă de pe Neajlov-Argeş (1-3 decembrie
1916)75 . Generalul Mackensen intra într-un Bucureşti părăsit de autorităţi la 23
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noiembrie/6 decembrie 1916, iar la sfârşitul lunii ianuarie 1917 frontul se stabiliza în
Moldova de Sud, lăsând trei sferturi de ţară în mâinile inamicului76 .
N. Iorga a analizat cu atenţie cauzele eşecului din primele momente ale
războiului de reîntregire naţională. Fără să îşi piardă credinţa în triumful cauzei
naţionale, marele patriot le-a răspuns tuturor acelora care aruncau întrega vină a
înfrângerii militare pe umerii primului-ministru. Brătianu, sublinia savantul, a fost
conştient că „nu sosise acel moment aşteptat răbdător de dânsul, al oboselei
generale”77 . Momentul intrării în război ni l-au impus puterile Antantei fără ca
aceastea să-şi fi îndeplinit promisiunile asumate cu fermitate. N. Iorga sublinia că, în
particular, nu era vina nimănui, ci „foarte vechi păcate ajunseră acum la o scadenţă
plătită de alţii, sutele de mii, milioanele, cu mult sânge nevinovat şi arzătoare lacrimi
de foc”78 .
Înaintea intrării României în război, el atrăgea atenţia întregii clase politice
româneşti că marea confruntare urma să fie dificilă şi de durată şi era necesară
pregătirea ei în cele mai mici detalii. O parte însemnată a oamenilor politici români,
unii chiar responsabili în mod direct cu pregătirea armatei, nu cântăriseră situaţia cu
luciditatea şi exigenţa necesară în respectivele momente. Mulţi dintre aceştia au sperat
că se va repeta campania demonstrativă din 1913 „şi că venim pentru o seceră în
momentul chiar când războiul european se va stinge”79 .
Intrarea în război, care a dovedit pregătirea superficială a armatei, atât din
punct de vedere tactic cât şi al dotării tehnice, trebuia să fie în concepţia acestora doar
o afişare în faţa Antantei a legitimităţii aspiraţiilor noastre naţionale fără a ne asuma
participarea efectivă şi de durată până la victoria finală. De asemenea, momentul
intrării României în luptă a fost însoţit de o gravă greşeală tactică: „înaintarea armatei
române mai întâi peste Carpaţi”80 .
Generalul Alexandru Averescu insistase ca începutul campaniei militare să se
petreacă mai întâi în Dobrogea. Experienţa istorică demonstra că „graniţa Carpaţilor
se poate apăra de la sud şi nu de la nord”81 . A învins, în final, sentimentul public
format de intensa propagandă pentru invazia Ardealului „unde regele Ferdinand să se
încoroneze la Alba-Iulia şi să moară pe Câmpia Turzii”82 .
Marele istoric a constatat că promovarea comandanţilor nu se realiza după
criteriile de competenţă şi moralitate, ci prevalau „preocupaţii de partid, alegerea
oamenilor după convenienţă şi aprecieri personale”83 . Astfel, primul-ministru numea
ca adjunct al Statului Major General pe generalul D. Iliescu, „ofiţer aplecat către
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plăcerile vieţii chiar şi în asemenea momente”, acelaşi care, ca secretar general al
Ministerului de Război până în momentul intrării României în război, prezidase
organizarea şi echiparea armatei84 şi în care I.I.C. Brătianu vedea „acel comandant de
mari însuşiri”85 . Încredinţarea comandei trupelor româneşti din Transilvania
generalului Crăiniceanu a fost, de asemenea, în concepţia marelui patriot, o mare
greşeală. Acesta, din cauza vârstei înaintate şi după o lungă perioadă de absenţă de la
conducerea armatei, nu mai era capabil să observe că „luptătorul de la 1877 nu mai
corespundea câtuşi de puţin cerinţelor din 1916”86 .
Forţa morală a unui comandant a lipsit, şi acest lucru a cântărit enorm în
mobilizarea unităţilor în diferite sectoare ale frontului. În momentul declanşării
bătăliei de la Turtucaia, din sectorul Turc-Şmil, comandantul cetăţii, Sebastian
Theodorescu, se afla la un club de societate din Bucureşti unde exclama cu emfază că
Turtucaia „c’est notre Verdun”87 .
Incompetenţa şi lipsa de moralitate a unor comandanţi atingea grav moralul
armatei care îşi pierdea încrederea în „izbânda şi în comandantul ei”. Ordinele,
pregătirile şi mişcările de trupe făcute sub presiunea momentului provocau
nedumeriri şi învălmăşeală, inconsistenţă în pregătirea atacurilor, panică, iar „panica e
semnalul premergător al înfrângerii”88 .
Acesta a fost sumarul complet în cruda lui realitate care a condus la dezastrul
de la Turtucaia, a deschis marea tragedie naţională din 1916-1917. La Turtucaia, o
panică nebună cuprindea trupele din tranşee care îşi aruncau armele şi o luau la fugă
peste Dunăre. Printre şirurile de fugari se afla şi un automobil care îl transporta pe
generalul Teodorescu „care-şi părăsise armata şi cetatea”89 .
Armata română avea nevoie de ofiţeri superiori, de comandanţi de prestigiu,
capabili şi cu mare experienţă potrivit cu „necesităţile unei astfel de sforţări”90 .
Comandantul „reuşitei campanii din 1913”, generalul Averescu, arăta N. Iorga, „nu
căpătase o situaţie potrivită cu meritele sale dovedite, cu calităţile sale de rece
stăpânitor de oameni cu privire metalică în figura descarnată”91 .
Marele istoric a sesizat că războiul pentru reîntregirea naţională nu începuse în
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mijlocul unui entuziasm popular care nu era în firea poporului român trecut prin
atâtea încercări de-a lungul istoriei sale, ci „într-o atmosferă de senină acceptare a
jertfei ce se prevedea lungă şi grea”.92 Războiul nu „era pregătiti pentru toate
sufletele”93 . El constata lipsa mijloacelor tehnice de ducere a războiului modern prin
care „în acele timpuri noi se putea câştiga biruinţa”. Aceste lipsuri vor fi plătite cu
„multe vieţi omeneşti care ar fi putut fi cruţate”94 .
Atent la tot ce putea întârzia sau amâna înfăptuirea marelui nostru ideal
naţional, unirea tuturor teritoriilor româneşti cu ţara, N. Iorga a atras atenţia asupra
întăririi forţei combative a armatei prin acumulări pe plan logistic cât şi uman. El
aducea la cunoştinţa factorilor responsabili ai ţării, încă din 1913, despre slaba dotare
tehnică a armatei: o aviaţie insuficientă „de nici un folos, aproape inexistentă”,
„artileria noastră dată din vechi timpuri” şi inferioară celei bulgăreşti, precum şi slaba
pregătire a multor ofiţeri95 . Constatările savantului privind insuficienta dotare tehnică
a trupelor erau recunoscute de T. Maiorescu, şeful guvernului conservator în perioada
1912-1913, „fără însă a încerca o îndreptare”96 . În privinţa generalilor indezirabili,
ministrul conservator îi răspundea liderului naţionalist democrat că „de vor fi
inutilizabili, se vor înlocui”, fără însă să conştientizeze că „înlocuind răul ce s-a
produs, nu se mai poate drege”97 .
Un loc important în analiza marelui patriot l-a ocupat operaţiunile militare ale
armatei române peste Carpaţi. Au fost eliberate oraşele Braşov, Topliţa, Sibiu,
Miercurea-Ciuc ş.a.98 Însă, în urma atacului declanşat de forţele germano-bulgare
dinspre sud are loc pierderea poziţiilor de la Turtucaia, ofensiva din Transilvania a
fost oprită, o parte din trupe a fost transferată pe frontul de sud, unde a fost declanşată
operaţiunea de la Flămânda99 . Operaţiunea Flămânda, „o acţiune militară îndrăzneaţă
şi bine concepută”100 de generalul Alexandru Averescu, care trebuia să aibă ca
rezultat încercuirea forţelor inamice de la sudul Dobrogei. Operaţiunea nu a putut fi
desăvârşită deoarece forţele mult sporite ale inamicului au declanşat o puternică
ofensivă, fapt ce a dus la înfrângerea rezistenţei româneşti din sudul Transilvaniei şi
trecătorile Carpaţilor101 .
Succesele rapide ale armatei române la începutul campaniei peste Carpaţi
obţinute „asupra unor trupe ungureşti de ultimă calitate” şi fără „întăriturile germanoaustriece” au întreţinut „cea mai înşelătoare încredere că greul a fost biruit”, că ea va
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rezista pe Mureş „ca pe malul unei noi Marne”102 . În acele momente de derută în
rândurile armatei române, generalul Alexandru Averescu era chemat în Carpaţi unde
o lună şi jumătate a apărat „graniţa carpatică” şi a încercat „a reface trupele încolţite şi
crâmpoşite şi în mare parte demoralizate”103 . Superioritatea inamicului pe toate
planurile îl determina pe Averescu să ordone retragerea aliniamentului de apărare de
la sudul Carpaţilor.
N. Iorga sublinia că „numai simţului de ordine, puterii de a impune disciplina a
generalului Averescu i se datoreşte că descinderea de pe înălţimi a micilor pachete de
oaste nu s-a făcut în dezordine”104 . Retragerea ordonată a oamenilor şi o tehnică de
luptă sub comanda atentă a generalului a făcut „că din aceste pâraie răzleţe s-a putut
face din nou o armată capabilă nu numai de retragere rânduită către Moldova dar şi de
o mare bătălie în câmp deschis”105 .
Însoţindu-l pe generalul Tănăsescu într-o inspecţie pe care acesta o făcea
trupelor române ce luptau pe linia Carpaţilor, prin pasul Bratocea, N. Iorga constata
acea „admirabilă dezordine”106 inadmisibilă la „o armată pătrunsă în ţara
duşmanului”107 . Forţele române se deplasau „în grupe mici ca la o excursie”,
„podurile şi depozitele de hrană nu erau păzite”, încât „nimic nu dăduse impresia
acelui instrument de o preziune perfectă sub conducerea veghetoare a unor oameni
tăcuţi şi siguri, de un sever simţ de răspundere”108 .
Formele de manifestare ale armatei române chemate să contribuie la
înfăptuirea marelui nostru ideal naţional erau, aprecia liderul naţionalist democrat,
rezultatul unei „ticăloase închipuiri” că nu va fi nimic, că războiul „e pe sfârşite” şi că
„o politică dibace a ştiut să ne cruţe grozavele suferinţe”109 . Propaganda triumfalistă a
avut darul de a potoli elanul de luptă a unei trupe cu prea mulţi rezervişti a căror
instrucţie „nu mai fusese împrospătată”, care „nu umbraseră niciodată cu puştile
pentru o tragere scurtă”. Din rândul rezerviştilor proveneau unii ofiţeri ce comandau
diferitele subunităţi ale armatei şi care, deşi cu bune intenţii, „nu ştiau nici cum să se
învârtă, intelectuali cu câteva luni de veche preparaţie din care nu se putea face
aproape nimic”110 .
Generalul Al. Averescu, mâhnit de începutul dezastruos al războiului afirma:
„Sunt convins că aceste nenorociri ar fi putut fi evitate. Fără să fi făcut un război
102
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strălucit, din cauza nepregătirii noastre, totuşi am fi putut face unul onorabil”111 .
Modesta pregătire dinaintea războiului făcuse ca forţele principale ale armatei
române să fie împinse numai de patrule inamice, iar încercarea generalului Berthelot
de a face pe Argeş „o nouă Marnă” s-a transformat într-o mare iluzie.112
Comandamentul armatei române a încercat o ultimă rezistenţă pentru salvarea
Bucureştiului. Linia de apărarea pentru salvarea capitalei a fost stabilită de-a lungul
liniei Argeşului, în zona cuprinsă între Argeş şi Neajlov. Rezistenţa înverşunată a
trupelor române a fost zădărnicită de forţele armate ale inamicului, germane, austroungare, bulgare şi turceşti, iar planurile de luptă ale diviziei a VIII-a au fost capturate
de generalul german Krafft care le va preda comandantului Armatei a IX-a condusă
de mareşalul Falkenhayn113 .
Consideraţiile marelui istoric cu privire la înzestrarea, pregătirea armatei
precum şi situaţia de pe cele două fronturi dovedeau o profundă cunoaştere a
contextului militar în care se afla România. Profesiunea de istoric, participarea la
campania militară din cel de-al doilea război balcanic, i-au dat posibilitatea să facă
comparaţii şi aprecieri pertinente cu privire la evoluţia pregătirii şi a înzestrării
armatei române114 . Conştient de complexitatea şi durata războiului, el milita pentru o
implicare mai puternică a factorilor politici responsabili în pregătirea minuţioasă a
forţelor noastre armate.
Războiul pentru reîntregirea naţională era dificil, atât prin lungimea frontului
de aproximativ 1.200 km, cât şi prin faptul că el era un război de mişcare care
impunea în permanenţă o atentă dispersare de forţe dintr-o parte în alta. Pentru
realizarea acestei complexe operaţiuni militare se impunea o perfectă sincronizare
între factorul militar, factorul politic şi societate. Dezechilibrul manifestat încă de la
începutul ostilităţilor pe cele două fronturi de luptă s-a încercat a se suplini prin voinţa
şi jertfa ostaşilor, dar „baioneta poate face altceva decât să apere onoarea unei armate
învinse”115 . La producerea dezastrului, sesiza N. Iorga, contribuise nu numai
armamentul necorespunzător şi „informaţiile copilăreşti, superficiale”, ci şi starea de
spirit a populaţiei116 . Atitudinea oficialităţilor statului, a factorilor responsabili de la
toate nivelele au avut darul „să răcească şi să dezguste spontanele porniri ale
111
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inimii”117 .
În concepţia marelui istoric, respectiva stare de lucruri era rezultatul deceniilor
anterioare de insuficientă activitate pentru interesul public, „în care cei de sus,
nesimţitori în faţa ruşinii naţionale fuseseră corupţi de o politică de ascensiune uşoară,
de situaţii luate cu asalt fără merit şi fără muncă”, iar cei de jos „fuseseră lăsaţi în cel
mai adânc întuneric” 118 .
Înfrângerile au provocat panică în rândurile populaţiei „care pierduse capul cu
desăvârşire, căutând zadarnic să interpreteze laconismul unor comunicate capabile de
a zăpăci şi minţile cele mai zăpăcite”119 întocmite de I.G. Duca.
N. Iorga analizează cu atenţie şi obiectivitate ştiinţifică atitudinea populaţiei
Bucureştiului şi a întregii zone intrată sub ocupaţia Puterilor Centrale. Aceasta oferea
istoricului ocazia să formuleze concluzii asupra gradului de maturizare a societăţii
civile, a mentalităţilor colective şi a atitudinii autorităţilor. Pe străzile din capitală şi
din jurul acesteia „tot ce firescul poate da ca îmbrăcăminte şi ca vehicule se
îngrămădea într-un haos de babilonie şi într-o strălucire de Gomora”120 . Era
spectacolul oferit de protipendada Bucureştiului care se retrăgea în colţul de ţară
liberă lăsând în urmă „acele milioane pe care natura le-a sortit ca să sprijine greul
vieţii pentru alţii”121 . Reprezentantul acestor „milioane”, Ion, „va păzi casa de nemţi
şi va târnozi cu dânşii […] căci are spinare bună şi nu moare ghiorlanul cu una cu
două”, până când „orele de triumf vor fi gata (şi) el se va înfăţişa când putem face,
conform programului, intrarea triumfală în costumul lui Mihai Viteazul”122 .
Tabloul oferit de retragerea claselor suprapuse din faţa ocupantului îl
determina pe N. Iorga să afirme că „pe scena vanităţilor care s-au retras treptat, o
comedie veche şi tristă cu depărtate origini fanariote continuă”123 . În contrast cu
opulenţa protipendadei bucureştene, „pe strada care nu iubeşte copii şi mame”, se
strecurau „bieţii flăcăi chemaţi la recrutare din ţinuturile ocupate cu feţele lor galbene
ca ceara”, petrecuţi de „reci căutături de năcaz zăcut ce se prind în ochii acelor femei
sărace care au rămas fără sprijin în colţul lor întroienit de mahala”124 . Şi totuşi,
această populaţie lăsată în voia sorţii de cei care „nu au putut învăţa încă să poarte
uniforma grijei şi trudei”, care „petrecea zile de îndoială şi nopţi de spaimă cu
felinarele înzăbrănite şi ferestrele învelite în hârtie albastră s-a arătat mult superioară
acelora care trebuiau s-o îndrume şi s-o susţie”125 . Ţăranii îmbrăcaţi în uniforma
militară care alcătuia grosul armatei române nu şi-au pierdut în totalitate speranţele.
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Pentru efortul lor pe altarul patriei, „căutau doar în ochii fiecăruia din cei pentru care
s-au jertfit o smerită privire de caritate creştină şi de frăţească recunoştinţă”126 .
Înfrângerile din primele luni ale războiului anulau planurile tactice ale armatei
române. Ele au afectat totodată şi moralul autorităţilor statului, de la guvern la rege, de
parcă „toată siguranţa se pierduse în flăcările Turtucaiei”127 . Primul-ministru Ion I.C.
Brătianu, care în acele momente trebuia să coordoneze întreaga strategie de reabilitare
a situaţiei, îşi „pierduse orice siguranţă interioară”, „era acum total invizibil”128 , ceea
ce l-a determinat pe N. Iorga să afirme că „niciodată n-am văzut o mai prăpăstioasă
cădere de la siguranţa supremă la paralizia absolută”129 . Această scădere a moralului,
deşi de scurtă durată, când a rămas „continuu închis în casa retragerii sale”130 (de la
Iaşi), i-a adus numeroase critici nu numai din partea opoziţiei, ci chiar şi în „propriul
partid se ridicau glasuri care făceau dintr-însul marele vinovat care, calculând greşit,
adusese pieirea armatei şi prăpădul ţării”131 .
În primele momente ale dezastrului nostru naţional, regele, „simbolul viu al
naţiunii”, „neîncurajat şi sprijinit numai de sufletul de oţel al reginei Maria,
nezguduită în convingerile ei”132 , total descumpănit, „însuşi apărea numai din fuga
automobilului, fără să ştie nimeni ce vrea, ce face, ce mai înseamnă”133 .
N. Iorga, mâhnit de începutul nefavorabil al războiului, nu şi-a pierdut speranţa
în victoria cauzei noastre naţionale deoarece „în acest neam sunt nesfârşite rezerve de
energie trecute din generaţie în generaţie care apar numai în acele ceasuri grozave”134 .
Savantul considera că „energia unei societăţi e o manifestare de voinţă”135 .
Societatea reprezintă „un popor sau o tovărăşie de popoare”. De aici ideea că „orice se
întâmplă într-o societate omenească vine din starea ei de spirit, din fondul cum este
alcătuirea ei sufletească în acel moment”. Istoricul susţinea că societatea era „ceva
sufleteşte permanent care-i dă caracterul, care-i stabileşte valoarea, care-i face
mândria sau o îndreaptă spre pieire”. Acest „ceva sufleteşte” alcătuieşte, în concepţia
lui N. Iorga , „fondul” acelei societăţi care „nu poate fi biruit” pentru că el „e zestrea,
el e dorul, el e nenorocirea, el e osânda”136 . Furtunile istoriei îl pot „acoperi pe
moment, înşela, înspăimânta, însă el revine şi domină tot ce a agonisit societatea“.
Marile virtuţi acumulate în decursul milenarei ei existenţe sunt: măsura, armonia,
stăpânirea de sine, respectul pentru sine şi pentru alţii. Peste acest fond „se aştern stări
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de spirit trecătoare”137 .
N. Iorga milita, în acele momente dramatice pentru destinul neamului
românesc, pentru întărirea solidarităţii interne. Majoritatea membrilor Partidului
Naţionalist Democrat, sub directa sa îndrumare, sprijinea politica guvernului liberal şi
lua atitudine împotriva acelora care încercau să arunce cauzele primelor eşecuri
militare asupra primului-ministru Ionel Brătianu. În viziunea istoricului şi omului
politic, înfrângerile din primele luni ale războiului erau rezultatul perioadei anterioare
în care partidele care se perindaseră la guvernare se pierduseră în nesfârşite dispute
politicianiste cu o opoziţie mai puţin constructivă, ignorând obiectivele de perspectivă
ale societăţii româneşti.
Analizând activitatea diplomaţiei în perioada intrării României în război, el
constata că şi aici promovarea în funcţii nu se realizase după criterii de competenţă şi
devotament pentru slujirea intereselor româneşti pe plan internaţional. Alcătuită din
„boieri tineri şi bătrâni care ţineau mai mult să trăiască în străinătate decât să lucreze
în adevăr […] nu părea că pusese la cale tot ce era necesar”138 guvernului pentru
adoptarea soluţiilor impuse de imperativul momentului. Cunoscând aceste limite ale
personalului diplomatic românesc, primul-ministru I.I.C. Brătianu a făcut şi a condus
efectiv diplomaţia României în acea perioadă. Tratativele purtate cu Antanta s-au
desfăşurat în mare secret, ministrul de Externe, Emanoil Porumbaru a fost informat
despre convenţiile militare şi politice cu Tripla Înţelegere după încheierea acestora.
De la tribuna Camerei Deputaţilor, în paginile ziarului său Neamul Românesc,
la diferite reuniuni politice sau ştiinţifice, conducătorul naţionalist democrat adresa un
apel la unitate: „Nu trebuie să ne descurajăm când avem un asemenea popor […] dacă
voiţi izbânda încă […] sunteţi condamnaţi toţi să voiţi. Toţi solidari căci nu vă este
permis să vă luptaţi între d-voastră, să vă subminaţi între dumneavoastră. Trebuie să
înlocuiţi printr-o muncă însutită toată neglijarea intereselor diplomatice, militare şi
morale ale acestei naţiuni”139 . Apelul la unitate al tuturor forţelor politice pe platforma
comună a interesului naţional a fost însoţit de ideea ca numirea într-o funcţie
ministerială să se facă pe criterii de competenţă şi abilitate. Altfel, întărea savantul, se
crea situaţia „ca ministrul să ajungă în mâinile unui şef atât de compromis printr-o
acţiune ce seamănă cu absolută inconştienţă”140 .
N. Iorga a lăsat pentru viitorime portretul unor oameni politici şi militari care
şi-au legat destinul de cele ale naţiunii în anii războiului. Prin aceasta, precum I.G.
Duca, a manifestat „uşurinţa de a se desprinde în chiar firul acţiunii de prezent şi a se
transforma în memorialist”141 . A reuşit, mai presus de măiestria artistică, „să
integreze omul în structurile timpului şi de a-l privi şi înţelege ca pe un individ social,
137
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legat de vremea sa, de viaţa unei ţări pe care a slujit-o sau, deopotrivă, a deservit-o, de
clasa căreia a aparţinut, de atmosfera morală care l-a format, împotriva căreia a luptat
sau căreia i s-a conformat”142 .
Printre actorii vieţii politice ai perioadei de care ne ocupăm, care s-au bucurat
de o atenţie specială din partea marelui patriot, a fost ministrul de Război, Vintilă
Brătianu. Acesta a fost descris ca un „excelent administrator, perfect contabil, om de
muncă fără preget dar complet lipsit de acel fluid care este necesar la un conducător în
mijlocul acestor nenorociri aşa de mari şi pe neaşteptate şi pe lângă acestea neavând
nici o competenţă în conducerea tehnică a războiului”143 .
Căderea Predealului, retragerea în dezordine a soldaţilor şi pribegilor români
din Ardeal însoţiţi de cirezile lor de vite demonstra că armata română nu mai rezista
pe linia Carpaţilor. În acele momente grele, Vintilă Brătianu fusese şi el cuprins „de
acel marasm al paraliziei generale”144 , negăsind nici o soluţie de îndreptare a situaţiei,
însă „nu de la temperamentul lui potolit şi migălos se putea căpăta o însufleţire”145 .
Alexandru Averescu era unul din acele „nesfârşite rezerve de energie” care
făceau ca „steagul României să fie din nou apărat”146 . Liderul naţionalist democrat a
manifestat o admiraţie constantă faţă de generalul Alexandru Averescu care, până a
intra în politică, „îndemnat de cei care aveau nevoie de marele lui prestigiu”, fusese
exemplul viu a ceea „ce poate face siguranţa rece, calculul netulburat, metoda fără
greş”147 . Admirat şi detestat în acelaşi timp de unii membri ai familiei regale, în
special de regina Maria, în momentul crucial pentru destinul neamului românesc,
Alexandru Averescu nu a fost văzut „în Iaşul unde fierbeau intrigele şi cloceau
planurile”148 . Împreună cu generalul C. Prezan a asigurat conducerea operativă,
pregătirea tactică şi logistică în iarna anului 1916 încât „nici o uneltire politică nu s-a
putut strecura în acele hotărâtoare săptămâni şi de altfel nici în lungile luni care au
urmat în cartierul general pe care tot mai mult l-a înconjurat spiritul public şi care a
ajuns inima României întregite”149 .
În iarna anului 1916-1917, iarna refacerii militare şi morale, Franţa trimitea, e
drept, „prea târziu”, un grup de ofiţeri, condus de generalul H. Berthelot, care “ştiau
ce înseamnă războiul […] teribilul război modern”. Acesta, cu „jovialitatea lui de
voios burghez francez”, venea cu bogata experienţă militară, amplificată în primii doi
ani ai războiului şi era „netulburat nici în cele mai grele clipe”. Prin profesionalism şi
„seriozitate cumpănitoare”, el a exercitat o influenţă benefică asupra moralului
armatei şi al societăţii demonstrându-ne că „este încă putinţă de revanşă şi de
142
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glorie”150 .
Prin descrierea şi integrarea personalităţilor politice ale ţării în structurile
timpului, Iorga realiza, pentru generaţiile viitoare, portretul celor care au lucrat ca
oameni ai ţării, a căror trudă „unită cu slujirea ţării dădea valoare unei vieţi”151 .
Idealul uman al marelui savant a stat „sub semnul valorii morale înţeleasă ca expresie
a datoriei pe care individul o are faţă de popor şi societate”152 .
Analiza unora dintre marile personalităţi ale perioadei, realizată cu toată
sobrietatea ştiinţifică, îl determina pe George Călineascu să afirme că „N. Iorga
trăieşte azi dar vede ochiul de mâine, ceea ce îl aruncă peste timp într-o răceală
observatoare de mare calitate artistică”153 .
Situaţia grea prin care trecea ţara, în toamna şi iarna anilor 1916-1917, au
generat o nouă şi puternică campanie de critici la adresa guvernului. N. Iorga s-a
menţinut pe linia sprijinirii politicii acestuia. El demonstra tuturor contestatarilor că în
acele momente nu puteau exista decât două feluri de opoziţie: „opoziţia meschină
care căuta ca guvernul să comită greşeli spre a se folosi de dânsele şi opoziţia loială şi
patriotică care nu doreşte nimic mai mult decât ca fiecare să-şi facă datoria”154 .
Marele patriot, adept al confruntării ideilor dintre putere şi opoziţie, dorea însă
o opoziţie constructivă care să nu altereze solidaritatea forţelor politice asigurând
reuşita în războiul de reîntregire naţională. N. Iorga atrăgea atenţia opiniei publice,
tuturor factorilor responsabili din ţară, că războiul era „un lucru mare, mare şi greu,
cel mai mare şi cel mai greu lucru ce se poate închipui pentru o societate omenească
întreagă”. Această „cercare adâncă” era pentru naţiunea română „examenul integral
care atrage după sine pedeapsa umilinţei şi a decăderii” 155 .
Recurgând la metodele de observaţie şi analiză specifice istoricului, N. Iorga
aprecia că situaţia disperată în care se găsea ţara în toamna anului 1916 nu era numai
rezultatul activităţii executivului liberal, ci al întregii perioade anterioare: „Nu voi
aduce nici o învinuire, susţinea liderul naţionalist democrat, pentru că în părerea mea
nu este vorba de greşeli mici, individuale sau aparţinând unor grupuri pentru
condamnate” ci era “drumul greşit al unui întreg regim care se isprăveşte […] şi pe
care îl vedem zdrobit sub aspra lovitură a unei fatalităţi ce vine asupră-ne”156 . Iorga
150

Ibidem.
Valeriu Râpeanu, op.cit., p. 118.
152
Ibidem, p. 121.
153
Apud Valeriu Râpeanu, Cultură şi istorie, vol. III, Bucureşti, Cartea Românească, 1981, p. 239.
154
N. Iorga, Discursuri parlamentare, p. 68. În pofida eforturilor de a scoate România din război prin
concentrarea întregului efort pe frontul românesc, după aprecierea lui Ludendorf, „armata română, deşi
bătută n-a putut fi decimată”. România în Primul Război Mondial, p. 226. Situaţia grea prin care trecea
ţara generează noi critici la adresa guvernului liberal. Celor care criticau guvernul pentru lipsa de garanţii
din partea Aliaţilor, primul-ministru I.I.C. Brătianu le răspundea: „Noi am făcut ca omul care se duce cu
cecul la bancă şi o găseşte închisă”. Ibidem.
155
Ibidem, p. 70.
156
Ibidem, p. 348.
151

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

240

Gheorghe A. Ştirbăţ

sublinia că în respectivul moment se impunea unirea tuturor forţelor politice pentru
realizarea idealului nostru naţional deoarece „nu am intrat în acest război cu
pretenţiunea de a dovedi sub raport militar mai multă forţă decât alţii”, ci cu hotărârea
de „a căpăta dreptul nostru întreg”157 .
În concepţia marelui istoric, viitoarea Românie, clădită în graniţele ei fireşti,
visată şi gândită de toate generaţiile, va avea o organizare politică modernă în care
„noul regim va înlătura hotărât toate răutăţile şi toate păcatele trecutului”158 .
Ocupaţia militară a Munteniei, Dobrogei şi a sudului Moldovei de către
Puterile Centrale în 1916 nu oferea răgazul unei analize lucide, critice a „vechiului
regim”. Dar, concluziona savantul, întrucât după acest teribil eveniment militar „toate
regimurile se isprăvesc” şi cel al României se găsea „în aşteptarea judecăţii
generaţiilor viitoare care vor aprecia opera lui”159 .
Moldova devenise „centrul rezistenţei româneşti”, singurul loc de refugiu
pentru armata şi populaţia din teritoriul ocupat. Aici, în acest spaţiu restrâns, între
Jijia, Carpaţi şi Prut s-au stabilit, în afară de armată, şi populaţia, mii de tineri între 1619 ani, recruţii anilor 1917-1920, peste 200.000 de răniţi şi bolnavi, precum şi
prizonierii şi cetăţenii ţărilor inamice, în total 1,5 milioane de suflete160 .
Cu toate măsurile iniţiale luate de guvern, asprimea iernii, lipsa alimentelor,
insuficienţa medicamentelor şi lipsurile sistemului sanitar provocau populaţiei
„suferinţe incomensurabile”, conducând la un „greu tribut de victime”. În Iaşi mureau
zilnic între 400-500 de oameni, fapt ce determina ca presa vremii să consemneze că
„tifosul exantematic ne-a costat mai mult decât zece bătălii”161 .
La Iaşi îşi relua activitatea Parlamentul, care îşi inchisese sesiunea de
primăvară în luna aprilie 1916. Deschiderea sesiunii parlamentare „aşa de mult
întârziată”162 era, după cum afirma N. Iorga, „nu numai o putinţă de lămurire a
îndoielilor”, un „îndemn pentru miniştrii descurajaţi şi dezorientaţi”, ci şi „un mijloc
de a ţine vie o conştiinţă publică prea mult înăbuşită”163 . La 11 decembrie 1916 se
constituia un guvern de uniune naţională, prin cooptarea în guvernul condus de I.I.C.
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Brătianu a conservatorilor democraţi Take Ionescu, ca ministru fără portofoliu, Barbu
Delavrancea şi N. Titulescu164 .
Parlamentul de la Iaşi a sesizat sensul remanierii guevrnamentale din 11
decembrie 1916. Cooptarea conservatorilor democraţi în noul guvern remaniat al lui
Ionel Brătianu, „adversari pe care şi-i ştia ireductibili”, avea rolul de „a-i imobiliza,
refuzându-le orice rol serios căci toate mijloacele de informare şi acţiune erau în
mâinile lui”165 . Prin această manevră, Brătianu îşi transforma adversarii politici în
parteneri de guvernare, instaurând o perioadă de stabilitate şi linişte necesară pentru
găsirea soluţiilor de depăşire a momentului greu prin care trecea ţara.
Remanierea guvernamentală şi crearea guvernului de uniune naţională era şi
dorinţa regelui Ferdinand I, care „nu voia în asemenea momente obişnuitele clănţăneli
de partid”166 , ci stabilitate politică.
În vederea alcătuirii noului guvern de unitate naţională, pe care îl dorea „solid
şi definitiv asigurat”, Brătianu făcea apel şi la N. Iorga. Marele istoric considera
includerea sa în noua echipă guvernamentală o conlucrare „în vitrină, ca om
popular”167 ce făcea parte din strategia combinaţiilor politice de moment. Însă acestea
erau incompatibile cu conştiinţa morală şi concepţia sa politică, fapt ce l-a determinat
să refuze, afirmând că „nu mă pot asocia la răspândirea unei politici contra căreia
luptasem de atâţia ani de zile”168 .
În mesajul adresat Parlamentului de către regele Ferdinand erau incluse
problemele fundamentale ale ţării care îşi aşteptau rezolvarea în perioada următoare.
La începutul mesajului se preciza că războiul „care sângerează de doi ani” învedera că
Austro-Ungaria nu mai poate dăinui şi nu mai reprezenta un factor de echilibru în
Europa. România se considerase astfel datoare să intervină alături de Puterile
Antantei, „prin victoria cărora se va aşeza viaţa europeană prin principiul
naţionalităţilor” şi pentru care urma să lupte pentru obţinerea ei. De asemenea,
mesajul îndemna pe toţi factorii responsabili ai ţării, întreaga populaţie „să
înconjurăm cu dragoste şi atenţie pe soldaţii noştri care apără pământul strămoşesc
încălcat de duşmani”. Soldatului de rând, ţăranului îmbrăcat în uniformă militară, i se
transmitea că „luptând pentru unitatea naţională, el lupta totodată pentru dezrobirea
lui politică şi economică. Vitejia sa îi dă drepturi şi mai mari asupra pământului pe
care-l apără şi ne impune mai mult decât oricând datoria ca la sfârşitul războiului să
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înfăptuim reformele agrare şi electorale pe temeiul cărora această Adunare
Constituantă a fost aleasă”169 .
Conţinutul mesajului regal a contribuit la ridicarea moralului armatei, de a
îmbărbăta şi cointeresa pe ţăranul îmbrăcat în uniformă militară. Reformele agrară şi
electorală anunţate din nou prin mesajul Tronului era promisiunea firească că prin
vitejia lor se vor întoarce într-o Românie nouă, diferită de aceea pe care o lăsaseră la
începutul războiului care le va satisface nu numai interesele economice dar şi pe cele
politice. Astfel, această „generaţie a tranşeelor” va constitui un factor activ în viaţa
politică a României postbelice.
În Camera Deputaţilor, care îşi ţinea şedinţele în sala Teatrului Naţional din
Iaşi, discuţiile au avut caracterul reclamat de însemnătatea momentului170 . Au fost
rostite trei importante discursuri de către A.C. Cuza, N. Iorga şi I.C. Brătianu. Cel al
lui A.C. Cuza a fost unul „de incriminări şi reincriminări, de meschinării […] de
înţepături la adresa evreilor”. A.C. Cuza nu făcea nici o referire la situaţia din
momentul greu al războiului, nu venea cu nici o propunere de luat în seamă pentru
ieşirea din criză. „Nici o înţelegere a ceasului istoric pe care îl trăim”171 .
Marele istoric, deputat de Iaşi, „cu capul aplecat pe spate, cu barba-i fluturând”
se urca la tribuna Camerei la 14 decembrie 1916, de unde va rosti un discurs despre
care va afirma mai târziu că i-a dat prilejul „să exprime tot ce de atâta vreme îmi
zăcea în inimă şi nu-şi putea găsi rostirea în scurtele articole de jurnal”172 . Respectiva
cuvântare, afirma mai târziu deputatul din Iaşi, „care mi-a smuls-o toată maiestatea
dureroasă a momentului istoric” şi care nu avea nimic cu acele „mizerabile artificii
retorice”, a îmbrăcat „în acele cuvinte toată ura contra încălcătorilor pământului
nostru, tot dispreţul faţă de forţa brută […] toată încrederea, sprijinită pe îndelungata
cercetare a unui trecut de atâtea secole, că totuşi dreptatea elementară a cauzei
noastre nu putea fi zdrobită”173 . Cu o voce „tremurândă de emoţie şi cu gesturi de
iluminat” ce azvârlea peste Adunare „ca un semănător peste ogoare seminţe care
cucereau, imagini care minunau”174 , cum afirma I.G. Duca, marele istoric îşi exprima
„tot regretul că am ajuns unde eram prin vremea pierdută, certuri interne trecătoare de
pe urma cărora am intrat în războiul cel mai plin de primejdii şi fără pregătirea
naţională şi fără indispensabila solidaritate morală”.
Discursul lui N. Iorga a fost „un adevărat delir”, toată sala Camerei „plângea în
acele clipe” pentru că el reuşise „să îndrepteze gândul şi simţirea unui neam întreg
crunt lovit de soartă” 175 . De la tribună, el atrăgea atenţia că momentul greu prin care
169
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trecea ţara, „când străinul este pe pământul nostru”, nu îngăduia să aducă nici una
„din învinuirile care s-au spus odată”, „fără un singur interes politic , ci numai cu
gândul că s-ar putea atrage atenţiunea unei societăţi întregi asupra noului pericol către
care mergem”176 .
Aceste greşeli care ne aduseseră în situaţia în care ne găseam în toamna anului
1916 nu aparţineau unei persoane, concluziona vorbitorul, sau „unei grupări care să
susţină judecata”, ci constituiau „drumul greşit al unui întreg regim care se
isprăveşte”177 prin „căinţa noastră” şi „zdrobit sub aspră lovitură a unei fatalităţi care
vine asupră-ne”178 . În concepţia deputatului de Iaşi, „vechiului regim constituţional”
îi lipsiseră „două lucruri: libertatea şi autoritatea”. Cele două atribute ale statului
constituţional, libertatea şi autoritatea se intercondiţionează fiindcă nu poate exista „o
autoritate pe care să nu o recunoască”, să nu o aclame şi nu poate exista libertate pe
care „să nu o coordoneze, să nu o întrebuinţeze spre un scop folositor poporului, spre
o singură ţintă naţională autoritatea”179 .
În toate împrejurările, şi mai ales în momentele cruciale pentru destinele
naţiunii, considera istoricul, se impunea „acel îndemn perpetuu către subordonarea
libertăţii la autoritatea legitimă şi respectabilă”180 . Slaba intercondiţionare dintre
libertate şi autoritate din timpul „vechiului regim” afectase gradul de coagulare şi
întărire a solidarităţii naţionale încât, în faţa primejdiei am devenit „firul de nisip, în
loc să fim granitul pe care să nu-l poată nimic sfărâma fiindcă ne-a lipsit libertatea
care dă numai elementele puterii şi fiindcă ne-a lipsit şi autoritatea care poate să
strângă aceste elemente imposibil de sfărâmat”181 .
Parlamentarul de Iaşi, numit pe bună dreptate „dascăl de optimism”182 , era
convins că prin solidaritate vom depăşi momentele grele prin care trecea naţiunea
română. De la începutul războiului, el avertiza factorii responsabili că „asupra noastră
se va arunca acest val de foc în veşnică mişcare”183 . Succesul însă urma să fie obţinut
cu greu „printr-o rezistenţă tenace”, „prin suferinţa pe care noi toţi o purtăm pentru
acelaşi motiv pentru apărarea însângerată a fiecărei bucăţi de pământ, prin
confundarea în aceeaşi ruină a stăpânilor noştri; numai aşa vom putea ajunge fraţi
drepţi pe acest pământ pe care în sfârşit îl vom iubi cu toţii”184 . Istoria noastră este un
şir nesfârşit de jertfe şi suferinţe ale generaţiilor trecute pentru realizarea idealurilor
noastre, pentru că noi astăzi „suntem ceva numai prin suferinţele lor şi prin toate
puterile noastre, nu suntem altceva decât prin jertfa lor strânsă laolaltă şi prefăcută în
176
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energie” 185 .
Oratorul nu aducea elemente de noutate în cuvântarea sa, ci doar o
reafirmare a crezului său politic şi naţional. A insistat ca, mai presus de interesele
individuale şi de grup, să se ridice solidaritatea naţională, „sentimentul de unitate
care să îmbrăţişeze o societate de la un capăt la altul. Acest sentiment asigură
menţinerea unui popor, permite afirmarea lui şi dă biruinţă în toate
împrejurările” 186 .
Războiul de reîntregire naţională era un război al întregului popor, iar
„armata noastră, în împrejurările de faţă reprezintă un popor întreg” 187 . În
împrejurările respective, întărea oratorul, „în afară de cei care se luptă, de cei care
îi ajută, fiecare cu tot ce se poate, în afară de cei care îi întovărăşesc, fiecare luptă
după suferinţa lor cu adânca vibraţie a fiinţei lor întregi, în afară de ei toţi nu
există popor românesc” 188 .
Analizând structura socială a armatei, istoricul constata cu uşurinţă că
aceasta era alcătuită în majoritate din fiii satelor, „partea cea mai vrednică de
iubire şi partea cea mai puţin îndreptăţită” 189 . Pentru contribuţia lor în războiul de
reîntregire naţională, regele Ferdinand le-a promis prin mesajul său adresat
Parlamentului că „ţărănimea română nu va fi străină de pământul pe care sângele
celor mai de aproape alor săi fii l-au sfinţit din nou prin sacrificiul lor”190 .
N. Iorga sintetiza că reforma agrară era necesară „pentru a uşura destul de
greaua vinovăţie pe care o avem cu toţii”, dar era şi recompensa prin care trebuia
să întâmpinăm soldaţii noştri după eliberarea şi întregirea teritoriului naţional,
unde trebuia să oferim „nu numai florile culese din acest pământ ci şi pământul
însuşi pe care îl muncesc” 191 . El era încrezător în dreptatea istoriei care demonstra
că „victoria criminalilor are în ea şi sancţiunea ei, ori dacă este om, ori dacă este
naţiune, cea de pe urmă căutătură a jertfei este cea mai crudă osândă a
ucigaşului” 192 .
Sancţiunea ca rezultat al dreptăţii istorice face ca ocupanţii de astăzi să se
bucure doar pentru scurt timp de „ţara noastră distrusă până la Milcov”, „de
pieirea onestei opere de civilizaţie pe care am implementat-o în Dobrogea”, „de
soldaţii noştri coborâţi în pământul pe care îl înconjură astăzi cu toată calda lui
iubire părintească”, „de steagurile noastre târâte în noroiul cruzimii lor infame”,
„de stăpânirea peste rude, fraţi, prieteni de aproape care sunt smulse pentru o
bucată de vreme nu numai de la ajutorul nostru, dar de la însăşi cunoaşterea
185
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suferinţelor lor”, dar niciodată „nu trebuie să se bucure că au putut scădea câtuşi
de puţin energia noastră sufletească” 193 .
Istoria noastră cunoaşte suficiente exemple de situaţii în care poporul
român a renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenuşă. Unul dintre domnitorii
Moldovei, Gheorghe Ştefan, căruia tot într-un moment greu, pe la 1650, la Oituz,
i s-a sugerat să lase ţara şi să se ducă “sub jug”, a strigat „decât să plec pentru
totdeauna de aici mai bine să mă mănânce câinii pământului acestuia” 194 . Pornind
de la exemplul de demnitate şi eroism al voevodului, marele istoric îndemna la
rezistenţa totală până la capăt: „să ne mănânce câinii pământului acestuia mai
curând decât să găsim fericirea, liniştea şi binele din graţia străinului duşman” 195 .
Credinţa neclintită în victoria finală, jertfa în unitate până la sacrificiul
suprem al întregii naţiuni, încheia marele istoric, ne va da dreptul „în colţul acesta
de lume unde ne-am strâns să păstrăm cu scumpătate sămânţa de credinţă, să
vedem la rândul nostru dispărând negura stăpânirii străine şi vom putea zice ca
Petru Rareş, fiul lui Ştefan, că vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât atât” 196 .
Cuvântarea lui N. Iorga din 14 decembrie 1916 a demonstrat că în acele
momente „ale prăbuşirii noastre”, el a rămas „dascălul tuturor de optimism”, care
a schiţat conturul unei societăţi noi dar şi al „ţării de mâine în hotarele ei
naţionale” 197 .
Puterea şi opoziţia au recunoscut caracterul de unitate 198 al discursului
rostit de N. Iorga, care era nu numai o capodoperă a oratoriei, „ci unul din
documentele sufletiste cu valoare emblematică ale anilor războiului pentru unitate
naţională” 199 . Take Ionescu, şeful Partidului Conservator Democrat, intrat de
curând în guvernul de uniune naţională de la Iaşi, aprecia cuvântarea marelui
istoric, considerând-o un „adevărat imn naţional” 200 . Regele Ferdinand, emoţionat
de cuvintele rostite de Iorga în Parlament, „i-a mulţumit cu efuziune
oratorului” 201 .
Discursul rostit de deputatul naţionalist democrat în Cameră nu i-a luat prin
surprindere pe cei mai mulţi cunoscători ai activităţii sale pe tărâmul luptei
naţionale. Nichifor Crainic considera discursul istoricului „un poem epic de o
întunecată şi încununată măreţie […] Cuvântul lui Iorga a fulgerat în bezna
dezastrului care devastase inimile, a schimbat dintr-o dată faţa acestei lumi
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nenorocite” 202 .
Marele savant a înţeles că în urma dezastrului militar din 1916 trebuia făcut
totul pentru ridicarea moralului armatei şi al populaţiei. „Pe temeliile lui morale,
considera Nichifor Crainic, s-a reorganizat rezistenţa sufletească şi de ce n-am
spune-o?, rezistenţa militară însăşi. Din acel moment şi până la sfârşitul
războiului, N. Iorga a devenit axa morală a războiului” 203 . Activitatea desfăşurată
de „apostolul de la Văleni” în anii războiului a fost apreciată de întreaga
comunitate, numele său fiind pe buzele tuturor românilor. Atunci, în acel moment
grav, când „naţiunea a simţit ideea unui reper şi a unui cuvânt de îmbărbătare”,
istoricul s-a dovedit „izvor dătător de putere, adevărat titan al neamului” 204 .
Frumuseţea discursului şi efectele sale asupra Parlamentului şi a întregii
societăţi româneşti au fost evidenţiate şi de I.G. Duca, ministru în cabinetul I.I.C.
Brătianu şi după remaniere. Ministrul liberal aprecia „mai presus de orice laudă”,
că fusese „unul din cele mai mari discursuri ce s-au rostit vreodată de pe tribuna
română” 205 . N. Iorga a ştiut să exprime „ceea ce era în conştiinţa fiecăruia, să
aprindă flacăra care lâncezea în toate sufletele, să redeştepte prin evocarea gloriei
trecutului speranţele naţionale cu o intensitate muşcătoare şi să plimbe Adunarea,
care se târa chinuită prin văgăunele întunecate ale mizeriilor dezastrului bejeniei
şi restriştei, pe culmile luminoase ale izbânzilor răsplătitoare şi ale marilor izbânzi
viitoare” 206 . Aceasta demonstra că marele istoric nu era „un retor de rutină care
să-şi confecţioneze cuvântarea pe geometria artei oratorice” 207 . El dăduse frâu
liber gândirii şi simţirii sale profunde reuşind prin aceasta „să întrupeze gândul şi
simţirea unui întreg neam lovit de soartă” 208 .
Tocmai această manifestare spontană, care examina ceea ce era mai
profund în conştiinţa fiecăruia, recunoştea I.G. Duca că fusese „cea mai puternică
senzaţie oratorică ce mi-a fost dat să resimt” 209 .
I.G. Duca a primit din partea primului-ministru I.I.C. Brătianu misiunea de
a sta mereu aproape de N. Iorga, de a-l atrage spre susţinerea politicii guvernului
liberal în anii neutralităţii şi ai războiului de întregire naţională. Misiunea, care a
fost dusă la îndeplinire cu acordul de conştiinţă al savantului, i-a oferit ministrului
liberal posibilitatea să-l cunoască mai îndeaproape, să-i aprecieze uneori calităţile,
dar de cele mai multe ori să-i deteste manifestările firii lui capricioase. Aprecierea
discursului deputatului naţionalist din partea lui I.G. Duca era cu atât mai
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importantă cu cât ea venea de la un om politic din „generaţia Marii Uniri care a
fost un mare colaborator de oameni epocali de aceia care ca bunele sate ajută şi
admiră în tăcere” 210 . Prin opera sa memorialistică, de o mare valoare artistică şi
istorică, Duca a rămas „un păstrător de sentimente”211 .
Ministrul liberal al educaţiei a încercat să compare discursul marelui istoric
cu discursul lui I.I.C. Brătianu. Discursul şefului guvernului liberal a fost unul
„foarte frumos şi foarte interesant” 212 prin care acesta a încercat să demonteze
acuzele de trădare din partea Austro-Ungariei şi Germaniei la adresa României şi
să justifice motivele intrării ţării în război de partea Antantei. Primul-ministru a
explicat şi cauzele înfrângerilor suferite de armata română în primele luni ale
războiului, făcând aluzie şi la obligaţiile aliaţilor, dar şi „o afirmare a credinţei
noastre în victoria finală cu arătarea temeiurilor pe care se razimă”.
În concepţia lui I.G. Duca, istoricii de mâine ar prefera „acest discurs atât
de bogat în concepţii politice, atât de documentat, atât de practic pe alocurea,
discursului lui Iorga” 213 . Adunarea Deputaţilor însă, sublinia ministrul liberal,
căzută „sub vraja cuvântului lui N. Iorga, îl asculta distrat” pe Brătianu, „cu inima
şi cu gândul tot la N. Iorga” 214 . Această stare a Adunării, concluziona Duca, era
determinată de faptul că „Brătianu se adresa mintei, pe când Iorga se adresa
sufletului” 215 .
Cuvântările lui N. Iorga aveau darul de a fascina auditoriul, „de a-l capta
pentru o idee şi a-l însufleţi”, putând chiar „să declanşeze mişcări colective” 216 .
Această stare de spirit fascinantă era realizată de marele patriot printr-o expunere
savantă, „încărcată de acea erudiţie ramificată pe toate meridianele gândului” 217 .
Cei care au ascultat sau au lecturat discursurile istoricului au simţit forţa
cuvântului său care răscolea „straturile cele mai adânci ale trecutului şi aducea la
lumină faţa acoperită pe care o releva cu forţa unui mag” 218 . Cuvântările liderului
naţionalist-democrat evidenţiau „împletirea organică între o inimă largă şi erudiţia
savantă”, care îi dădeau posibilitatea să se impună „ca un orator al genialelor
spontaneităţi, al definiţiilor săpate în marmură dintr-o unică lovitură de daltă” 219 .
El aducea în oratoria românească „nu tirania vorbei” ci „fascinaţia cuvântului” 220 .
Analizând discursurile marelui savant, criticul Şerban Cioculescu afirma, în
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1940, că „fascinaţia cuvântului şi a ştiinţei d-sale mi-au lăsat impresia unui
spectacol intelectual unic” 221 .
Ionel Brătianu se urca la tribuna Parlamentului la finalul discursului lui N.
Iorga şi, „dând expresie unui adevărat interes naţional” 222 , cerea deputaţilor ca
respectiva cuvântare, „adevărat imn de credinţă în victoria finală” 223 , să fie
publicată în toate comunele rurale şi urbane şi răspândită „la toţi ostaşii care vor
găsi acolo în forma cea mai elocinţă ceea ce trebuia să fie însufleţirea noastră a
tuturor în aceste momente” 224 .
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