CITEVA DOCUMENTE INEDITE PRIVIND RELAŢIILE DINTRE
NICOLAE IORGA ŞI ION I. C. BRATIANU
IN TIMPUL PRIMULUI RAzBOI MONDIAL
V.NOVAC

Sîntem în posesia a trei documente - scrisori autografe ale marelui
istocic şi luptător pentru desăvîrşirea unităţi.i statale a naţiunii române
- Nic o 1 a e I org a -, documente ce ilustrează, mai ales, aceste
laturi ale activităţii sale.
Prima este o seri.soare din 6 mai 1915 adresată lui I o n I. C. B r ă t ian u.
Scrisoarea, redactată la mijlocul nopţii, după termina'I'€a zilei sale
de lucru, reflectă indignarea, revolta, disperarea şi chiar un sentiment
de ruşine pe care le încearcă Nicolae Iorga deoarece un avion austroungar, violind teritoriul ţării noastre la Turnu-Severin şi aruncind o
bombă, „ne-a rănit cinci soldaţi" 1.
Patriotul N i c o la e I o r g a este nemulţumit că guvernul, prezidat
de I o n I. C. B r ă t i a n u, a „primit explicaţia" 2 că faptul acesta s-ar
fi produs din greşeală.
Referindu-se la un fapt similar cînd un avion gemnan a trecut
deasupra Elveţiei, I orga relatează că acolo „toată ţara s-a mişcat" :i,
continuînd cu amărăciune : „La noi trec zilnic, aruncă eri flori şi azi
moarte. Dar se scuză" 4.
Revolta lui e cu atît mai mare cu cît, Tac he I o ne s c u, foarte
cunoscut pentru propaganda ce o făcea în vederea intrării noastre în
război împotriva Puterilor Centrale, „i-a confirmat, liniştit, faptul" 5 • Este
supărat că n-a văzut pe nimeni „în care să fiarbă sîngele, unul capabil să
facă o nebunie pentiI'u această laşe crimă carie cerea pedeapsă imediată" 6 .
Faptul că onoarea României a avut de suferit îl îndeamnă la dedaraţii grave, care dacă le-am luat izolat, în afara contextului documentului,
am crede că exprimă contrariul a ceea ce se degajă din întreaga scrisoare
şi anume fierbintele său patriotism.
Iată ce spune, cu durere, cunoscutul luptător pentru realizarea
idea1ului României mari : „Mă simt foarte străin în ţara asta. Parcă nu
m-am născut aici, parcă n-am trăit aici, parcă nu m-am stirăduit ·aici o
1

Anexa 1

Ibidem
3 Ibidem
~ Ibidem
s Ibidem
6 Ibidem
2
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viaţă întreagă
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pentru un ideal. La ce folosesc toate acestea ? Onoarea
scure care se primesc" 7•
SÎrrşitul scrisorii subliniază o dată mai mult amărăciunea, ruşinea,
nenorocirea ce-o resimţea cu această ocazie Iorga : „sînt foarte :ruşinat
şi foarte, foarte nenorocit. Primeşte, te rog, încredinţarea sentimentelor
mele de stimă pentru dumneata, dar de adîncă neîncred&e în toate, de
disperare că şi noi am putea face ceva" 8 .
Al doilea document pe care vi-l prezentăm constă din cîteva rînduri
semnate de N. I org a şi adresate „Stimate domnule Brătianu'' 9 pe o
hîrtie cu antetul Academiei Române şi care :răspunde, probabil, unei scriRomâniei -

şi

Fig, 1
7
8

Ibidem.
Ibidem.
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:5ori a lui I o n I. C. B r ă t i a n u, care cerea nişte informaţii istorice, ce
trebuiau să-i slujească acestuia la Conferinţa de pace de la Paris.
I org a ii dă răspunsUirile solicitate. Se pare că a mai avut „o
notiţă ce s-a adaus unde intră în amănunte" 10, care însă nu ne-a parvenit.
Ii recomandă publicarea scurtelor „tratate ale Daciei" tt.
Al treilea document scris pe trei file de caiet prezintă informaţii
istorice referitoare numai la Banat pe .care credem că I o n I. C. B r ă t ian u, în calitate de şef al delegaţiei române la Conferinţa de pace,
urma să le folosească. Prestigiul de tstoric al lui N i c o 1 a e I o r g a
l-a determinat să-i ~ară aceste informaţii deosebit de trebuincioase.
1.0

1i

Ibidem.
Ibidem.
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I or g a îi răspunde concis în opt puncte dovedind vechimea şi continuitatea românilor şi a instituţiilor acestora în Banat. Deoarece îl reproducem nu-i mai rezumăm conţinutul.
Aceste documente, pe lingă informaţiile pe care le aduc, arată că
cele două personalităţi, cu toate că aveau vederi politice diferite, că..
făceau parte idin partide deosebite, au considerat că e necesar să colabo-
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Fig. 3

rere işi au făcut-o cind era vorba de .probleme majore ca realizarea unui
ideal saunp tuturor românilor - desăvîrşirea unitătii de stat a naţiunii

noastre.
lnţelegind politica guvernului român care nu se putea încă ave:n·-tura într-un conflict armat cu Puterile Centrale, I or ·g a nu atacă prin
presă guvernul, ci socoteşte mai potrivit să-şi arate revolta sa printr-o.
scrisoare particulară.
http://cimec.ro
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A dat bucuros lui I o n I. C. B r ă t i an u toate infol1Jnaţiile pe care
acesta, le cerea pentru ca emisarul intereselor românilor să le poată
folosi la recunoaşterea drepturilor noastre naţionale.
Considerînd că noile documente aduc informaţii utile le reproducem
în întregime în anexe.
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Fig. 4
Anexa 1

„6 mai 1915
Scumpe domnule
şi

nu

Iartă-mă că-ţi
găsesc alta.
Ce vreau să-ţi

scriu pe

această

Brătianu,

hirtie. Sint aproape

douăsprezece

de noapte

spun ? Că pentru întiia oară în viaţa mea am un sentiment
cind mă gîndesc că sint unul din cetăţenii României.
Nu te mira ! D-ta nu mi-ai spus că la Severin a „greşit" o bombă austroungară, că ne-a rănit cinci soldaţi şi că noi am primit explicaţia.

foarte

neplăcut
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Să fi ştiut aceasta, te rugam să mă
Garanţiile sînt foarte bune, dar cine

415

scuzi ; nu veniam.
mai poate umbla după ele cînd acestea

s-au putut întîmpla !
Un aeroplan german a trecut asupra Elveţiei şi toată ţara s-a mişcat. La
noi trec zilnic, aruncă eri flori şi azi moarte. Dar să scuză.
Am întîlnit pe Tache Ionescu şi mi-a confirmat, liniştit, faptul. N-am văzut
un om în care să fiarbă sîngele, unul capabil să facă o nebunie pentru această
laşă crimă care cerea pedeapsa imediată.
Mă simt foarte străin în ţara asta. Parcă nu m-am născut aici, parcă n-am
trăit aici, parcă nu m-am străduit aici o viaţă întreagă pentru un ideal. La ce
folosesc toate astea? Onoarea României - şi scuze care se primesc.
Am ţinut să spun acestea. Sînt foarte ruşinat şi foarte, foarte nenorocit.
Primeşte, te rog, încredinţarea sentimentelor mele de stimă pentru dumneata,
dar de adîncă neîncredere în toate, de desperare că şi noi am putea face ceva.
Al d-tale N. Iorga"

Anexa 2
Academia

Română Bucureşti...,

189 ...

„Stimate domnule

Brătianu,

Sint extrase din Strabon şi din Bizantini - cunoscute toate. Călătoria la
Constantinopol e a lui Salabery, precum se arată în notiţa ce s-a adus, pe o
hîrtie separată -. Ar fi interesant însă a se publica scurtele tratate ale Daciei,
care sint o operă originală.
Primiţi, vă rog, încredinţarea consideraţiei mele deosebite.
N. Iorga"

Anexa 3
1. Banatul îşi datoreşte numele vechiului Banat al Severinului, creat pe la
1250 exclusiv pentru Romdni. Timişoara n-a cdpătat importanţd de cit la un secol
dupd aceasta supt regii Angevini. Severlnul ajungînd al Domnilor munteni, de
aceea s-a căutat alt centru.
La 1365 Ludovic-cel-Mare încerca să-l aşeze Za Vidin.
2. In tot acest timp, Banatul e pltn de numele cnezilor Români. (vezi-i în

Codicele Diplomatic al lui Fejer

şi

Hurmuzaki).

I. Sirbil nu apar de loc

:.!. ln acest timp, pînă pe la 1400, centrul sîrbesc era în Rascia veche (Novibazar), în Zenta Dalmatină (Muntenegrul) în Bosnia. Numai după înfrîngerile
începute cu cea de la Cosovo (1389) s-a produs fuga spre Dunăre şi luarea în
stdpînire a acestor părţi. Belgradul a fost mult timp disputat de Unguri şi ocupat
de ei mult timp.
4. Fiind zdrobită de Turci şi această din urmă rezistenţă sîrbească, pe la
1450, despotului Gheorghe Brancovici i s-au dat feude ungare, în Banat şi pînă
în Maramureş şi el a colonizat aici pe ai lui.

E prima

undă

de colonisare

sirbească

5. 1n epoca lui Mihai Viteazul, care a întrebuinţat puteri bănăţene în luptele
lui, sîrbi erau aici, mai ales printre nobili, dar predominarea nu li aparţinea Zor.
Episcop deosebit n-aveau ci Episcopul romdnesc era şi pentru ei. Banul se alegea
dintre români şi el sta în regiunile caracteristic româneşti ale Lugojului şi Caransebeşului. Cărţi româneşti s-au tipărit în Ungaria pentru bănăţeni ; cărţi sîrbeşti nu.
6. ln războiul Imperialilor cu Turcii, de la 1683 (asediul Vienei) la 1699
{pacea de la Carlovăţ), Casa de Austria agită pe sîrbi, sperînd a li putea pdstra
ţara de peste Dunăre. Ne izbutind şi pentru a nu-şi pdrăsi auxiliarii militari, îi
mută în Banat cu privilegiul formal, dind la cîteva sute de mii de coloni.şti
pămînturi în aceste părţi, unde se aşezaseră şi Patriarhul lor, mutat de la Ipec
(Peci) la Carlovăţ, avînd o sumă de episcopi sufraganţi.
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Astfel Sîrbii nu sînt mai neted aborigenii decît Alsacienii, Italienii, Svabii,
tot atunci.
7. Avînd biserică deci şcoală (numai ei, coloniştii), o sum4 de romdni ai.
trecut la naţionalitatea lor şi a trebuit o uriaşă luptă pentru a ne degaja în secolul
trecut de organisaţia bisericească comună.
8. Cind e vorba de a se înlătura dominaţia habsburgică, oarecine poate
invoca privilegiile habsburgice cărora li se datoresc toate contra nafionalit4fii
aborigene? Voevodina Sîrbă - creată după 1848 nu e decît încă un privilegiu
habsburgic.
Notă : sublinierile aparţin lui Nicolae Iorga.
colonisaţi

QUELQUES DOCUMENTS IN:€DITES CONCERNANT LES RELATCONS
DE N. IORGA ET I. I. C. BRATIANlJ PENDANT
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Resume
L'auteur presente trois documents par Nicolae Iorga qui ont ete destine pour
Ion. I. C. Brătianu.
Le premier, date 6 mai 1915, reflete l'indignation de Nicolae Iorga a cause
d'un avion Austro-hongroi qui Violent le teritoire roumain a Turnu Severin a
jete une bombe qui nous a blesse cinq soldats.
II est tres demoralise parce que Ie gouvern a re~u l'explication que L'accident
c'est a cause d'u ne foute, ii a rei;u aussi Ies excuses necessaire, et ii est tres ennui
pour le fait que Take Ionesco etait tranquille et tous, en commencent avec le
general se croise Ies bras dans un calm profond. Ils n'ont rien fait Pour punir
severement Ies coupables de cette crime odieuse.
Les autres deux sont des information historique lequelle Nicolae Iorga Ies
a donne a I. I. C. Brătianu a la demande de celui-ci montrant sois leurs sources.
comme dans le deuxieme, sois relatant dans le dernier exactement et documente
l'encietee et la continuitee aux roumains et Ieurs institutions de Banat.
Les trois documents apportent des preuves en plus que dans la periode de
premier guerre mondiale et pendant la paix qui lui a suivi Ies deux homme
politique ont coJabore pour la realisation de !'ideal d'achevement de !'unite d'etat
de la nation roumaine.
Muzeul

Primită
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în redacţie
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mai 1977

