CONSIDERAŢII CtJ PRIVIRE LA ABORDAREA PROBLEMELOR
ECONOMICE IN OPERA Ltll NICOLAE IORGl\.
PETRE MĂLCt'METE

Nicolae Iorga a durat o operă de va loaJre oare depăşeşte graniţe� e
ţării . El a fosrt, in primul dnd, isrtorlic, domeni u in oane, ţe Hngă faptul
că a scris oea m : •i marre pacrile .a luorări.lr•r ssl0 a a\·"Ut multiple preo
cupări 1eocr:etioe şi merodotlogioe, rC"maaroindu-se (·a om de şti inţă em i 
netnt, gindH101r ou personalitate proprie. In dom'('n i'\JJ. istoriei, atit prin
uriaşa aoumuJ.are de cunoştinţe T'edalte in l'llC!I'ări le sah•, t>it şi prin con
tr i buţia teoretică şi metodologică OI'i gi nal ă , Nic- 1lae I o rga a dat remar
c-abHe vdo,ri ist!oriei n aţi an a· l e şi uni \o"0I"SaJ�c.
·EJ nu a fOSJt ·Î111să , in aJoe<eaşi măSiurră şi cC'C'nomist, aşa cum de
exemplu, \81 -fost Alexandru n. Xenopol, C3il"'e r oaotc foi consideo:'lt deo
po1Jri vă i s tor k , economist şi sociolog de seamă în ist'Orr-i a ştliinţe i lr'Omâ
neş.tii . Este fo:e1n1Je aJd€'Vărra t că ş i la Xenopol, in pre-:Y�upă•rHe sale teo
retice a pre:vallat ·a•otivitateoa din d omeniul is;tJorici şi sooiologiei . Cu W•<'tP
e.1ce stoo, ,aJU existat şi s-au menţinut CO!" st9nt asemenea f-1I'2101�mpări şi
panrtrn problemele economice. P.ara;l{'l} cu act(-vitat::-.a de e-la\.;ocoE.!I'"e a
un-eli teo�ii ştiinţif1ce 1a1S11.1prra 1istoriei, el a m8111 i festat o preooupare ccxn 
s.tan:tă ·şi a aJdJus ron1Jribuţii de seamă ·în �:tabi·l1rE'I3. cbietatului ş i meto
delor de ceroeta.re in ştiLnţ.et1e sociale i n gt-·n.eora-1 , inc-h•si v Îll1 domeniul
e -:on om i e1
J:OlJLtioe. Conoopţia economică a ol llli A. D. Xenopo� , ocupă o
poziţ.ie 8•V anSiaită, Îln oadrul ŞIJiinţei eCclllornice •!Jiuir,gheze, ÎITI proi\JJ.·eme
din.tre cel-e ma:î im�te, cum sint - rfaotori i dezvoltălri i sociale, te�
oria vlail.orii , co.ncepţia asupra protecţionismului oa facitm al dezvoltării
('C()nomJi oe şi aJltele.
Toa.be acestea au făcut oa A. D. Xenopol să se irscrie şi pl"i111-tre
eoOIIlom iŞitii de seamă ai ţă-�ii TlOaist:Jre dlin a doua j-umătate a s'E'oo1ului
e1l XIX-lea şi ÎII1CiepuitUl seodlului a-l XX-lea.
La Nicolla/C Io:rga nu in ti lni m as�me-nea preocupări spe-ci "tle de ordin
teol'!etic şi metodologie pentru ştiinţeLe eoonomdce. El nu a fost un ·teo
retlicioo i.n acest domenLu, nu a a.bord181t probleme de te<n""i e lf:\Ocl!lomică
generală. Lucrările sale de eoonomie, deriva-te, ca şi la A . D. Xenopol,
în primul rînd, din necesitatea stllldiilOII' sale ti.storice, au cuprins, mai
all es probleme de istoll' i e economică.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

2:12

J>. M A !.CO/.IETE

------ - - --- -----

..

---

---

:.1

- - · -- - --

Totodată, Situdiilc econarnioc ale marelui s a \ ant s-au refe-ri t Ş i l a
probleme!e d 0 poli ti că ş i p1·aot.i că cxonomică al C' y:erioadci î n care a
trăit. Ar.eas tă pl'Cocupare a :�ui Nicolae Iorga a fost d olennLnată de �c.:
thni!tatea sa politică. El a desfăşurat a proape patru decenii o bogc:1tă ac
tivitate de deput.:at în padam001t, a fost ministru şi spre sfîrşitul vieţii,
a îndeplinit ş i fUII1 c tia de prim-min istru. ln .aooostă ca:Utate, stu di i l e eco
nomice 1-au aj u tat să î n ţeleag ă şi să facă propunoci penttru solu\i on'alrea
proWemelor ec0!11 omiee şJ sociale.
Fără să f.i adus o contnibuţ.ic rt'eo.reitdcă Ş i metodologică dcos('bi tă
prin scmi.erile şi aot.ivitatea. in acest domeruu, Nioolae Iorga a dovedit o
bogat ă cultură economică şi a em i s o seamă de idei origiiT1ta�E', aducînd
o contribuţi e insenmată ·la gin.dd:I.'OO. eoonomkă mrnânt'laSCă şi 'h d sto-t'i a
economiei naţionale. Sînt cunoscute �in acest soos d iscursur�le sale im
po1riva măsurilor �C�Jrbitrare şi legăllor abuzdve iadOptalt:e de guvernPl c
burghezo-m�iereşti, poziţia sa de rec-tmooşOOI"e a unar neaj unsuri eco
nomice şi soc i ale , gene<rate de orindiuirea oapi1ball!istă şi luarea u:noq· mă 
suri în limitele moderaţ iei bt11rgheze pentru ameliorarea s!Hn.J.a,ţiei ma
seloc de oameni ali muncLi. Sint cunoscuJte, de a5emffiea, numemaseJc
lucrări privind istoria economiei noaske naţ,ionrule, pe ca��� rre-a S>Cil',i s
mare�e savant. Toate acestea demon!Ytrează nu numai uri a şa oultun:-ă a
lui N1colae Iorga in domm iul istorie-i patrli,ei şi fi stariei 'l1Ilii'versa.Je, daq·
şi ooizonAuA săJu lairg de cunoaştere a problemelor ccanomic."e, 1ndeosebi
a ccior privind eo0111 omia ţă,rii noast1'C.
'

p,�pările sarle pentcrm problemele economice 1-alll făcut să '1.1l'll1 ă
rească luorările eoo�nomiş.t'ilor din perioada respectivă, să-şi spun ă pă 
rerea în legătură ou problemele eoonomke şi sociale ld.l:e epoci i , pornind
şi de la i deile economice emise î:n acea perioadă. Astfel, Ln legătul!'ă cu
aprecierea stării de lumuri din econ omi a ţării şi solluţi0111a�rea p-roble
melor d in acest dornenJiu, Nicolae Iorga face �fenid la gîndiTea eoono 
mică din ţ.arn noastlră .din
a doua j umăltate a sec.:oh.J.lui a1l XIX-k�a
(N . Suţu, D. P. Mmţian, P. S. AW'Ielian) şi ��meori, în legătură cu p.ro
blemell.e economice şi sociail.e aJe ţării, ia în dii souţie pUJncte de ved·('t]·e
formulalte de mi:şoa,rea muncdtorească şi socialistă de la sfirşitUJl seco
lui1ui al XIX-lea şi încoeputUI. secolulil.li 'al XX.Jlea şi chi·ar de gîndirea
m rurxă.Sit.ă.
Toote �acestea s int argwnente eonvingătoarc ale pr(."()(.'IU.păriloc ma 
relui istoric pentru problemele eoonom�ce. Iar &tUJdieo:'l?a operei eoono
rnice a �ui Ni!COilae Iorga, <Mestă şJ faptul că, fă,ră să fi avut pre ooupăr i
teoretice .şi metoddlogi(.'(' s peciale pern1Jru acest domeniu, el a avut 'llll1

mod de gindi·re proprdru, a tteeut prdn fi11trul propriei aprecierii pr()l.2lc
ma.tioa economică şi socială a luorărijoc, a emis ddei Ol'liginall.e şi prin
aceast1a, a adus contributii demne de consemn<Bit, in modul de abordare
i:l problemelor economice. Ceroetarea operei econo.rnăre a acestui mare
gînditor român, oel mai mare istoric pe oare �-<a produs societlaltea noas
tri, perm!ilte �astfel raliefarea unei mari bogăţi i de sen suri , îmbogăţirea
istoriei ş!Jiinţei <.>Con omioe româneşti .
Faptul că N icolae Iorga a avut preocupări de seamă pentru pro
blemcl.e E'COnomice, rezultă şi din importanţa pe care el a acordiBit-o
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i st01:i ei c-conomice şi studieri i ştiinţelor economice in şcoli. Astfel, deşi
donnnat de con cepţi a idealistă asupra i stori ci , �1 a apreciat :nu ntUmai
i storia �ornică ca .parte com ponentă foarte impar1tatntă a istoriei în

genera!l , ci şi iiTlsemnătaJteoa factorulu i ecoil'omic in c•vdlruţia soci€1tăţid .
D�tcl.e .privjnd istoria economică , apreciază N icdl.ac Iorga " . . . �cărtuiesc

o Is.tooie de o mai mare ins·emnă•tat·e şi de ll1n interes mai put·enl. ic dedt
oronO'logia stăpînirr il<or sau fastelor f lupteJ·oii'" 1• De aceea el a susţinu t
necesit>a�tJea studkmi.i ştiin�or economice şi a sooo tlilt :necesar, în acest
sens, ca ştiinţele economice să fie Jntu-oduse in int·regul învăţăminrt su
p<'Ti•or şi s.tuclfiat e cu deotsebke in facu1tăţiJe de drept Ş i de ristoJ1ie "l.Ja
uni velr'Sitate, cu sânt c6nvins că metodele trcl::ruJesc sc hi mbate în sensul
de a li se da o bază mai largă : şi in ham . . . ca�e trebuie daltă aoes.tor
st·ud i i , c cll'Ce t ă r i l e eoonomdce, prer.ffita-te in formă de e-nciclopedie . . .
Lrebuie să ocuţc locul înttii iu:' 2 •
Fără îndoială, chia�r şi consideraţii!� :generaile asupm modUlui în
care alU f·ost <abordate prollleme�Le economLoe in luorărri1c şi activitatea
1 ui Nioolae Iorga, dmpu!ll , i:n primul irlnd, stabililrea factorilor care a'll
condiţiOOJart apariţia şi evoluţia coocepţieli saJ.e. Intre 'altele, in cazul lui
NicoJ.ae Iorga, .trebuie să avem in vedere nru numai stadiul dezvoLtări i
ş t-i inţei economice româneştli, ci şi cailiiltăţile persoruiil.e taile savantului,
posibil i tăţiJe saJc şi grtaidruJ. de insuşirc a ·vall.orilor cu.liburii naţionale şi
UJn-i v�e. Acelslt<e-a silnt premise foorte limpot1talnte ale orientării .saJ,J.e
ca om de ş ti inţă , desigur, incad ra t in condi ţiile social-istorice date. ln
acel1aşi timp, descifmroa sensu:Luii. proble-mati'cii cerootart.e, impun sta;bi
H rea succesi unii prreou
o părilor lui Nicolae l��a. precum şi domeniul
special C!ali'e a preVlall.Jat in acti vitat ea sa ştiinţi:f\i că.

La 'toote aoes•tea ·�bui e să adaugăm faptul că N icolae larga a fost
şLiinţă, un ginditor cu perrsonailliJtaJte proprie şi că el
şi-a con'saora;t intreaga creaţie şi acti \"irtatc ·a!1alizăll"'ii rea.'l i tăţilor ţări i,
in srt.rtnsă legătură ou evollllţi'a situa�iE"i pe pla111 i ntemaţionall. Totodaltă,
fii�d 'lllll profnnd analist şi ou un bagaj de cunoştinţe enc!olopredice, care
un eminent om de

impre&iooau pe ardcine, şi fiind în acslJaşi tim p d ominat de un putermic
pat·riotdsm, el :nru s-a mUlţum it <s ă trenspună n icri. in dom('oniul ecoraomk
docbrinele din epu.s la oondiţili.'le României, oi Ie-a prelue·rat orLtic, adu
cind o oonta,ibuţi'e proprie, Ull1 element d e orlg.ina!litart-e.

Orizoorbul laa·g pentrru t,i.mpul săJu , oapaoit:atca de păt!"1UI1d:eire teo
retică de care a dat do•vadă, bazată W' un bogat material fupltic, toate
puse în s.llllj ba in lerpretădi Şltiinţifioe, datOrlită probită ţl.i re oare a de
mons.tmt -o şi din acest punct de v·edeTc, i-au
dat posibLlillaitea !lui
N,icola c- Iurga să adopte o poziţie avansată in al>ordlall'ea problemelor,
in oa.dvuJ ş,1Jiinţed e conomice bu11gheze, nu numai în domerui'llll. isooriei
economic�e, ci Şi Ln tm1Jalreia prohl'e!l'laticii economice şi sooi arle de li!

1 N. Iorga, Documente şi cercetări asupra istoriei financial"e şi economice a
Principatelor române, Buc., 1900, p. 173-17-1.
2 N. Iorga, Necesitatea u11ei cmciclopedii economice, Ed. Cartea românească,
H u c . , 1935, p. 6.
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sfi;rşi.tul seco1udui 1al XIX-lea şi inceputull seco l ul ui al XX..,Lea în ţara

noasbră.

Se ştie că, in pvoo'CUpăa-He hli N�ooJ.ae Iorga, i:n oreaţia sa, a pre
valat aotivi1tlaltea din domeniul istoriei şi că Jiuorălrlhle saJe econamice, cu
deosebire cele de istorde eoon.o mică, sint derivate, in primull �ind, din
necesi·llaJtea studiilor sale istorice. Acest ·1uoru 'e'Ste, deopotri-vă, val!abil
şi penlbru A. D. X'elnopol. De aLtfel, nsu n umau marii istor;ici au abardat
in operele Jar probleme1e eoonomiiOe , ci şi eoon omiştii au falOSiit aooastă
cale de abordare in;tcrdiscipl1ina.ră a oorcetă.ro i stn.lldHnd pe •lall'g .probleme
de is·torie. Considerente�le erau aceleaşi : răspunsUJl !la problremeJle ds.to
riei pr�upunea prezenţa Ja ceroetător a ooor 00111.oştill1ţe roonomice şi
invers, s.trudiul problemelor eoonomice i m ptm ea cUII1oaş-tereta Jt.emeinlică

a evoluţiei is.tQII'Ii ce a rea.lităţ.ilor cerceta•te.
Nicolae Iorga şi-1a înoeipt.lrt. acti \�ii1:a1:ea isJtoriogra[Jcă Îln pea'ioada cÎind

in faţa SOiCietăţid româneşti s.c punea!U două ma:r:i probleme ·: desă1vir
şirea fllll1 iltăyii statJUilui 1111a�ioolall român şi �-ezolvarea problemeli. 1agtrere.
Fiind animait de un :puternic �iotLsm, el şi-a pus ·intreaga areaJţie şi
activJtJate social-politică in sJujba realizăroi acest.-r'lr mari idealu.ri ane
vremii. ln aoest spirit NicoLae Ioll'"ga a CE'rr'Celtat şi problem{'[(' de istol"ie
economică, car-P au aoupat parlea covirşiltoa•re a opereii şi ootdvită�ii
sade in raoe&�t domen1u. Iaa- din probLematUoo de istorie ecooornlică a ma
reLui sav;am.t, l.ooul principali iJ deţine cea
a ţărănimii,
istoria
roo
nomică şi socială a r elaţii lo1· agrTa�re. Aceasta se explică pr:in fe>ptJu� că,
in ronoopţ.ia. lui, ba.zla cea mai solidă penta-u vi1aţa lrlOOStJră de stat, Îln.1Jot 
dea.Wlla a fost ţărănimea ş i ea reprezintă acelaşi factor fUillclairnenlta l şi
pentJru vHtK>rul poporului român" 3•

Nicolae larga nru a Eilaborat lucrăT<i n�Luminoase în ca!r'e să abor
deze exc�usi v problema !istoriei ,reJ�aţi�lor noas.t..re agrmre. Acestei pro
bleme îi sînt consaoraic excl'llSi•v cHeva h.liCiră1ri de propQII'Iţii maj re
in genooa�l,
corect
strinse \ Îln crure el :reuşeşte �i. să stabiJJească,
evoiliuţia Tda�iilor .ag1·are din ţă-rile româlne.
In mu.Lte d1n ll.ru orăi'ile de iSitiOI'ie găsim însă o seam ă de refericr-i la

etapele evoluţiei 1isborke a Taţoll'1turii1ar sociail.e d1n agricUJM.ură, l1a sli.,'tJu
aţia. proj:II"I.ietăţii asupra pămîntului şi expJ.oatalrea
maselor
ţărăneşti,
ronsi•deraţi i cu privi,f1e la rezolvarea prol.:ileme�i ţărănimii şi rnKKiemi 
zării prodUICţiei agri-coLe 5•

3 După Nicolae Iorga, ţara, însemna, in primul rînd, ţăranul. El era marele
creator de bunuri materiale şi al culturii populare. (Vezi, Nioolae Iorga, Trois
conferences. Premiers essais de federation dans le sud-est europeen. Le paysan
roumain. La Roumanie vue par les polonais, Bucureşti, 1931, p. 30).
4 Vezi, Consta.tări istorice cu prit•ire Pa viaţa agrard a românilor, Bucureşti,
1908. Developpement de la Question rura!e en Roumanie
reforme
jusqu'd
la
agraire, Bucureşti, 1929.
5 Vezi, lucrările : Isroria românilor. voi. I, partea a II-a, Bucureşti, 1936,
p. 353 ; Istoria românilor, voi. III, Ctitorii, Bucureşti, 1937, p. 345 ; g eneralităţi c�
privire la studiile istorice, ediţia a I II-a, Bucureşti, 1944, p. 66 ; Scrtsori de boierz.
Scrisori de demni, ediţia a I II-a, Vălenii de munte, 1932, p. III, V ; Istoria romd
r.ilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, 1915, p. X ; Sate şi m.fnllstiri din Ardeal,
Bucureşti, 1905, p. VV ; Ziarul ,.Lupta" 19 august 1890 ; Ziarul "Timpul", 9 ianuwww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Intr-o se-amă de articole şi oonferinţe, in intervenţiile
făcute in
pa!I'Ilament, Ndcolae Iocga a studia.t problema \ărărumii pe tel'ilt.oriul pa
triei noaMn-e sub ceJe mad dlveorse .aspecte : e vduţ.ia propri{'ttăţii ruraJe
şi a II"aportJuriJlOT de producţie tn ag,riCI.llltUTă ; procesul de explOOita!rc
a ţă:răn1mdi de-a lungul se co lelor şi m•tMsificarca aCJeS�tui Jl'I"'CE'S in con
di ţi i le inst81Uli'ărril ş i dezvoLtărli.l retl.a·ţtilor de producţie capitaliste in eco 
nomia ţăr,i i J,a sfitl"Şiwl seooJLuliui ra!l XIX-lea şi începultrul seiOOI'lillliu al
XX-lea : a făcut o:nsi:doetre�ţii cu priVIi!re la imbunăltăţJ.rea si•tllllaoţiE!Ii ţără
n imii şi 1a modemizan-a agrricu.1tu.rii.
Nutrind o preooupall'e permanentă pen.wu ridiOOJ'ea ecooomi.că şi
cu:ltura:l ă a ţătrălnimlii , N i co lae Iorga a �entaJt pe tem�uri ŞIIJi iiilţWce
şi pe baza 'lllrl'I.Jii bogat ma.teri·aJl d ocum C'!fltatr, principtad.el•e €1t::alpe ad.e dSito
t·I�i !l"apoMJurilor ��- I'rretren t.caJreoa acestdr relaţii în 'l.llflelle r;erioode
istorice şi mai ales căile preooni2la!te de m�Mel•e isWric pentlru scluţio
na�rea problemei ţărrăneşot.i n-au foSit şt.ăilnţific so luţ.i 0111atJe . Pri.ncipailiele
aiSpeote greşit soluţ.ionaJtc se 'l'eferă, in primu!l ·rind, Ja faiptlul că Nico'la0
lor�. idealiztnd •treootuJ., relaţiile de pro d ucţi e feudale, a preaatn.Ji.zat
rezolvarea problemei ţălrăneştli La ÎIO•oopurtJu[ soeoolJULui aii X X-lea P'rdn
re ve n irea la fonn e sociale
depăşite d i n punct de vedere istork. Tot
odată, marele giln.ditor, nu a Îlr1ţiel1E.'5 că TezolVJatrea defdiJld,tivă a rproblem�i
ţărăn�itli nu oC'Nl posihHă în OaJdrU1l ori.ndrui.�ii capiltailiste, ci numai prin
deSifiinţarea propnietă.ţii private asupra pămîntulu i El nu a înţeles co
rect con.brad:icţiJle econ.om i oe şi sociaLe din viaţa satrulrui de la inooputul
secolu.Luri. al XX-lea, lim�tell.e de dl'asă l-61U determinat pe i.st.or'k să p!'e
unei armonii SIOC.iale,
oonizezoe i deea utopică ou privire la ['f'8.}j:zJaJrea
î.nk�e da.sel e exr:�aaJtaotJoaTfe şi maSE!le ex piloalta1Je ale ţărănimii .
•

.

.

Un capitol foarte important din istoria noastră economică, in legă
tură cu care, Nicolae Iorga, poate fi considerat deschizător de drumuri ,
oa.pitol ţe oare-! putem i ncad ra in acelaşi context al cercetării de către
marele savant, acela al relaţiilor de producţie, alături de relaţiile agrare,
se referă la istoria m eşte şuguri l or, de la primele menţiuni documen
tare şi pînă in er-oca modernă.

Pînă la Nicolae Iorga, cerce ta rea producţiei meşteşugăreşti de-a
lu ngul istoriei, spre deosebire de alte probleme economice şi sociale,
cum ar fi cea a relaţiilor agrare, nu a constituit o preocupare deosebită
in ri ndu l i storicilor şi economiştilor epoci i . Au existat doar unele con
sideraţii teoretice mai generale cu privire la organizarea producţiei meş
teşugăreşti, făcute mai ales cu scopul de a integra fenomenul economic
d i n ţara noastră in istoria universală 6 •
orie 1 893 ; Revista "Semănătorul", nr. 22 şi 30 d i n 190-l ; Revista .,Neamul româ
nesc" nr. 57, 60 şi 61 din 1906, nr. 3a, 62, 86, 89, 91 din 1907 : Discursuri par:a
mentare, voi. 1 şi I I , B ucureş ti , 1909.

6 A. D. Xenopol, ocupîndu-se de istoria producţiei noastre mcşteşugăreşti, în
opera Istoria românilor din Dacia Traianlf, voi. IV, Iaşi, 1 891, face aprecieri cu
privire la organizarea profesională a meşteşugurilor, iar în voi. I I I , apărut în
1890, el face referiri la producţia artistică din ţările române, scoţînd în evidenţă
rap tul că, ocupaţia turcească a incetinit, în epoca feudală, producţia noastră
artistică.
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Importanţa pe care Nicolae Iorga a acordat-o studierii istoriei meş
teşugurilor d i n ţara noastră îşi arc explicaţia in următoarele împre
jurări :
- Incepind cu ultima treime a secolului al XIX-lea, in ţara noas
tră se făcea tot mai mult simţit curentul care susţinea dezvoltarea
industrială, opunîndu-se teoriei reacţionare, România - ţară emina
mente agrară şi politicii liberului schimb pe care o susţineau ideologii
moşierimii şi ai burgheziei comerciale 7 • De altfel, analizind etapele de
dezvoltare a producţiei m eşteşugăreşti, încă de la primele lucrări , el
insistă asupra ultimei faze, de apariţie a manufacturilor pe teritoriul
ţării , ultima treaptă a dezvoltării producţiei industriale, înaintea pro
ducţiei de fabrică, caracteristică orinduirii capitaliste. Tot cw·entul in
dustrializant, al cărui adept a fost şi Nicolae Iorga, l-a făcut să abor
deze probleme de protecţionism domnesc asupra meşteşugului, de încu
rajare a acestuia din partea statului, încă din secolele al XVIII-lea şi
prima parte a secolului al XIX-lea.

- O altă imprejurare, care explică preocuparea lui Nicolae Iorga
pentru studiul istoriei meşteşugurilor pe teritoriul patriei noastre, este
aceea a grijii pe care a manifestat-o el faţă de unele pături ale burghe
ziei mijlocii şi in special ale micii burghezii.
Se ştie că, in anul 1 9 10, sub conducerea lui Nicolae Iorga şi A. C.
Cuza, a luat fiinţă Partidul Naţionalist-Democrat, care se sprijinea pc
aportul aşa numitei "clase de mijloc" de la inceputul secolului al XX
lea şi căreia, programul partidului im·ghist, votat în aprilie 1 9 1 0 , îi
preconiza o seamă de reforme avantajoase.
In virtutea acestei aten ţii acordate micii burghezii, Nicolae Iorga a
cercetat pe larg istoria meşteşugurilor, cu scopul mărturisit de marele
savant, de a face mai bine cnnoscut trecutul acestei pături sociale şi a
găsit astfel temeiuri pentru dezvoltarea ei atit materială cit şi morală.
Acestui capitol de istorie economică din opera marelui savant i-au
fost consacrate unele din cele mai de seamă creatii din domeniul eco
nomic : Negoţul şi meşteşugurile în trecutul mmânesc, lucrare care for
mează volumul al II I-lea din Istoria românilM in chipuri şi icoane,
apărută in 1 906 ; istoria industriilor la români, apărută in anul 1927.
Alături de aceste două lucrări de sinteză ş i pentru a pregăti elaborarea
lor, Nicolae Iorga a adunat un insemnat număr de izvoare documentare,
pe care le-a publicat in colecţiile "Studii şi docnn1cnte�' şi colecţia "Hur
muzaki" şi a efectuat o seamă de studii analitice, cu privire la diferite
ramuri ale producţiei mcşteşugăreşti, pe care şi-a intemeiat organizarea
�
şi sistematizarea materialului din lucrările respecti ve.
---

· -- -·

7

In rîndul susţinătorilor curentului industrializant au fost cuprinşi o seamă
de economişti (P. S. Aurelian, C. Mihalic de Hodocin, D. P. Marţian), mari isto
rici ai epocii (A. D. Xcnopol, M. Kogălnicean u), alţi oameni de cultură, ginditori
înaintaţi (B. P. Haşdeu, M. Eminescu), culminînd cu poziţia reprezentanţilor miş
cării muncitoreşti şi socialiste din România, prin unul din reprezentanţii cei mai
de seamA, C. D. Gherea.
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Negoţul şi meşteşugurile i n trecutul românesc concretizează rezul
tatele primei etape a cercetărilor lui Nicolae Iorga cu privire la istoria
producţiei noastre meşteşugăreşti. Această lucrare constituk o primă
sin teză a istoriografiei româneşti asupra vechilor meşteşuguri de pe te
ritoriul ţatriei, incepind cu promovarea statelor feudale (mijlocul seco
lului al XIV-lea). De fapt, lucrarea în întregul ei tratează istoria meş
teşugurilor pe teritoriul Ţării Româneşti şi Moldovei de la întemeierea
statelor feudale şi pînă spre mij locul secolului al XIX-lea. Ea înseamnă,
totodată, o primă incercare de prezentare sistematică a tuturor catego
riilor de meşteşuguri pe ra.tnw'i de activitate şi a etapelor de dezvoltare
a producţiei meşteşugăreşti , micul meşteşug, mW1ca la domiciliu, ma
nufactura, i nsistind, mai ales, asupra etapei caracterizată prin apariţia
manufacturilor pe teritoriul ţărilor române.

Ceea c:e este important de reţinut este şi faptul că, aşa cum se arată
şi în titlul lucrării, ea cuprinde tratarea laolaltă a celor două categorii
economice - producţie şi circulaţie - în evoluţia lor interdependentă
de-a lungul W1ei intregi perioade din istoria ţării . Acest fapt dovedeşte
înţelegerea de către Nicolae Iorga a i nterdependenţei dintre aceste pro
cese fW1damentale ale evoluţiei noastre economice, înţelegere care, i-a
dat posibilitatea să inţeleagă şi separarea lor in epoca medievală a
istoriei patriei.
Printre aspectele nerealizate i n această primă lucrare, ceea ce tre
buie reţinut in primul rînd, se referă la cauzele procesului de consti
tuire a breslelor meşteşugăreşti pe teritoriul ţării noastre. Nicolae Iorga,
aprecia drept principala cau7.ă, influenţa producţiei apusene şi nu cerin
ţele economice şi sociale, interne, în primul rînd, dezvoltarea forţelor
de producţie din Principatele Române.

In 1 927 apare a doua lucrare de sinteză a lui Nicolae Iorga, cu pri
vire la istol'ia producţiei meşteşugăreşti - Istoria industriilor la 7'omâni.
Şi a�stă a doua lucrare, a fost pregătită printr-un însemnat număr de
studii şi articole de proporţii mai mici. ln toate acestea şi apoi in sin
teză, în cadrul lucrării , a abordat o seamă de probleme cwn sint : viaţa
de breaslă, procesul de specializare a meşteşugarilor, formele de pro�
ducţie meşteşugărească şi importanţa lor pentru dezvoltarea comerţului
românesc. El abordează şi unele probleme de tehnică şi tehnologia pro
ducţiei meşteşugăreşti, cum au fost consideraţiile cu privire la tehnica
prelucrării metalelor preţioase etc.
Deşi la apariţia acestei lucrări, existau dej a şi alte cercetări in do
la 1·omâni constituie o etapă cu un conţinut
de idei foarte valoros, in comparaţie cu lucrarea Negotul şi m.eşteşugu
rile în trecutul românesc, atit privind aprofW1darea unor asţecte ale
domeniului, cît şi din punct devedere al clarificării unor probleme pre
zentate incomplet sau confuz in l ucră ri le anterioare.
meniu 8, Istoria industriUo7'

a V. Madgearu, Zur indu.�tl·iellen Entwicklung Rumanien : Die vorstrefen des
Fabriksistems in der Walachei, 1910, T . Pamfile, Industria casnicii la romdni, tre

cutul fn starea e i de astifzi, Bucureşti,

1 910.
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De data aceasta, lucrarea este consacrată exclusiv producţiei. In
anul 1925, Nicolae Iorga elaborase o lucrare dedicată numai schimbului
de produse de pe teritoriul patriei noastre, în care enunţa nu numai
interdependenta dintre ele, dar şi rolul primordial al producţiei asupra
circulaţiei în cadrul acestei i n tet·acţi uni.
Se constată un progres insemnat in explicarea r:rocesului de creare
a breslelor în raport cu lucrările anterioare 9•
Deşi , in Istoria industriilor la români, el manifestă aceeaşi preo
cupare, ca şi în perioada an terioară, r:entru perioada manufacturieră
de dezvoltare a producţiei meşteşugăreşti , Nicolae Iorga nu ajunge nici
de data aceasta la înţelegerE-a deplină a procesului de organizare a
acestei forme de acti\'itate i ndustrială pe pămîntul ţării noastre, soco
tind-o ca rezultat al i nfluenţei apusene şi n'..l a dezvoltării şi cerinţelor
economice interne 10•
Fiind istoric de formaţie idealistă, Nicolae Iorga, a ma'1ifestat unele
tendinţe atît asupra procesului de formare a breslelor, cit şi asupra
fenomenelor social-economice care le caracterizau în diferite etape. Ast
fel, el aprecia că procesul de formare a breslelor ar fi fost determinat,
in primul rind, de factori spirituali şi morali şi nu de dezvoltarea for
ţelor de producţie a luptei de concurenţă, în cadrul producţiei de măr
furi bazată pe proprietatea pri vată 1 1 •
Tendinţa de i dealizare a trecutului l-a făcut pe marele istoric să
aprecieze fenomenul de treoere de la micul meşteşug la manufactură
şi mai ales apariţia fabricilor capitaliste şi concurenţa străină, la sfîr
şitul secolului al XIX-lea şi inoeputul st.>eo lului al XX-lea, Ca. un feno
men de criză în viaţa meşteşugului şi a desfăşurării lui in cadrul bres
lelor 12•

9 ,.Prin sate-i gastm amestecaţi cu ţărani, (pe mcşleşugari (P.M.) al căror fel
de viaţă-! împărtăşesc, avind ogoarele şi viile lor, - aceştia, bine înţeles, fără
nici o legătură cu breslele orăşeneşti, principiul fii nd acela că o breaslă se ose
beşte numai atunci cind se iveşte con curenţa între cei ce exercită aceeaşi ocu
paţie". (Din Istoria industriilor la romani, Bucureşti, 1927, p. 142-143).
n "Asupra acestei societăţi economice (t>poca feudală, P.M.),
care era com
plectă, cuprinzînd în acelaşi timp şi dezvoltarea tradiţiilor locale, adoptarea. . . şi
reproducerea în mic a manufacturilor recomandate de filosofia apuseană, se abă
tură. . . două pornici distrugătoare, puind capăt unui regim armonisat în elemen
tele lui comp4nătoare : concurenţa străini lor neasim ilabili şi noua doctrină de
stat abstractă, anti-tradiţionalistă·'. (Din Istoria industriilor la români, Bucureşti.
1927, p. 183).
11 ., Am pomenit de mai multe ori bres�le, care şi pentru alte ocupaţii decît
acelea cu meşteşugul, se întîlnesc din vremea cea mai veche . . . , legînd împreună
un număr de oameni de aceeaşi profesiune în jurul unor îndatoriri religioase şi
morale. . . ". (Din Istoria industriilor la români, p. 1 1 7).
12 ., Breslele, formate în Moldova prin voia lor, se dezvoltau după propriile
lor nevoi. Corporaţiile de azi E'Xistă prin voia Statului şi se dezvoltă potrivit cu
interesele acestuia. Cele vechi se ajutau cu un mîndru sentimE'nt de frăţie ; azi,
pe baza cotizaţiilor stoarse poliţieneşte şi administrate birocratic , ele primesc un
ajutor care samănă mai mult a filantropie oficială. O dată ele rugau pe cineva
să le fie şef, îl reţineau din toate puterile . . . , azi ele suportă adesea cu greu
omul, fără tragere de inimă şi putere de lucru, pe care li-1 impun, supt scutul
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Aceeaşi formaţie idealistă 1-a făcut pe Nicolae Iorga sa 1gnoreze
contradicţiile economice şi conflictele sociale din domeniul producţiei
meşteşugăreşti şi să preamărească aceste raporturi sociale. In reali tate,
in i nteriorul fiecărei bresle se manifestau puternice contradicţii econo
mic� şi sociale intre meşteşugari i mai săraci şi cei îmbogăţiţi, intre lu
1
crători (calfe şi ucenici), pe de o parte, şi patroni, pe de a!tă parte.
Şi in ultima parte a vieţii sale, Nicolae Iorga continuă cercetările
istoriei r:roducţiei meşteşugăreşti, remarcindu-se i n general, in această
perioadă tendinţa de a aprecia corect procesul de formare a breslelor,
pe baza factorilor i n terni, in primul rind. A rămas însă re o poziţie
idealistă in explicarea raporturilor sociale. N einţeiegerea contradicţiilor
economice şi sociale din sinul societăţii capi taliste de la înce putul seco
lului al XX-lea, l-a făcut, pe baza recunoaşterii condiţiilor grele de viaţă
i n care trăiau oJ.meni i muncii, să preconizeze drept soluţie optimă pen
tru rezolvarea acestei probleme, viaţa de breaslă din trecutul feudal
al ţărilor române.
Cu toate aceste limite şi scăderi, lucrări le lui Nicolae Iorga cu pri
v i re la istoria producţiei noastre meştcşugăreşti , constituie un valoros
tezaur ştiinţific, preluat de cercetători in perioadele următoare ca punct
de plecare pentru cercetarea şi interpretarea fenomenelor economice şi
sociale legate de istoria acestui domeniu de activitate din ţara noastră.
Trecind de la raporturile de producţie, Nico!ae Iorga a abordat
opera sa şi un alt capitol al istoriei noastn• economice - schimbul
relaţi ile comerciale. Şi in acest domE.>niu, cercetările marelui ginditor
intind pe o perioadă care începe din cele mai vechi timpuri şi pînă
începutul secolului al XX-lea .

in
şi
se
la

Marele istoric nu a fost singurul ginditor care s-a ocupat de istoria
comerţului românesc. Marea majoritate a acestor lucrări, apărute la
sfîrşitul secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al XX-lea,
care sint monografii ale unor oraşe din Principatele Române, aduc insă
foarte puţine contribuţii noi faţă de cele ale lui Nicolae Iorga. Dintre
lucrările mai temeinic documentate, care aduc unele contribuţii in do
meniu, amin tim lucrarea lui Ştefan 1\·ieteş - Relaţiile comerciale ale

ţărilor române cu Ardealul pînă în secolul al XVITI-lea.
Ideile lui N i co lae Iorga d es p-c relaţiile comerciale
mâne, sint cuprinse, succesiv, in

următoarele lucră!t'i

:

ale ţărilor ro

Geschichte des

rumiinischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen, lucrare in două
volume, apărută l1a Gotha in 1 905 ; Istoria româniLor in chipuri şi icoane,

apărută in anii 1 905-1 906, în trei volume , din care, oel mai important
pentru problema analizată, este volumul al I II-lea - Negoţul şi meşte
şugurile în trecutul românesc ; Istoria comerţulu i 1"0mânesc, apărută
tot in două volume, primul în 1 9 1 4 , iar al doilea în 1 925.

Statului, interesele politice. Calităţile de atunci veniau din principi ul dublu a�
.
asociaţiei sufleteşti şi al libertăţii de iniţiativă. Defectele, fatale de az1_ vm tocma1
din lipsa acestor însuşiri". (Din Istoria i ndustriilor la români, p. 1 9 1 ) .
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Ca şi pentru celelalte probleme de istorie economică, Nicolae Iorga
a scris, in afara lucrărilor consacrate temei, o seamă de studii şi arti
cole, a ţinut foarte multe conferinţe şi lecţii la catedra de la Academia
de studii comerciale. Marele savan t s-a ocupat de rolul şi însemnătatea
schimbului şi a relaţiilor comerciale pentru formarea şi dezvoltarea ţă
rilor române şi a tratat, pe baza unui foarte !Jogat material documl:!ntar,
comet·ţul intern al ţărilor române, relaţiile comerciale dintre acestea,
precum şi prezenţa Principatelor in cadrul comerţului internaţional.
Lucrările lui Nicolae Iorga au adus o contribuţie însemnată la stu
dierea istoriei noastre economice, constituind o primă incercare de rea
lizare a unei sinteze a istoriei comerţului românesc pînă la 1 9 1 8. Mai
ales in ceea ce priveşte comerţul extern ş i de tmnzit puncte de plecare
de idei şi informaţii care nu numai că au constituit puncte de plecare
în c:en:etarea istoriei comerţului nostru, dar care au fost foarte puţin
imbogăţitc chiar de istoriogt·afia noastră pînă in prezent. Marele sa
vant tratează pc larg nu numai evoluţia comerţului nostru, dar se ocupă
şi de negustori şi rolul lor, tratează problemele legate de dru�nurile
comerciale, de dezvoltarea oraşelor pe teritoriul patriei noastre. Cele
mai valoroase idei cuprinse in lucrările marelui istoric cu privire la
evoluţia schimbului pe teritoriul ţării noastre, sînt a<X'lea conform că
rora el concepe istoria eomerţului românesc ca un proces care s-a des
făşurat unitar pe intregul teritoriu al patriei şi a oonsti tuit, in acelaşi
timp, o parte comJ=onen lă a comerţului internaţional.
De aceea, cit şi datorită valorii documentare, cu toate limitele de
terminate de co ncepţia sa idealistă. conform căreia comerţul, ca şi cele
lalte fenomene economice et·au subordonate celor spirituale, lucrările
lui Nicolae Iorga cu privire la istoria oomerţului românesc, reprezintă
o valoroasă contribuţie la studierea acestui domeniu foarte important
din istoria vieţii noastre economice.
In activitatea istoriografică a lui Nicolae Iorga trebuie menţionată
şi preocuparea sa pentru problemele financiare ale Princi patelor Ro
mâne, pentru funcţionarea mecanismului financiar al statului, din cele
mai vechi timpuri. Aceste probkme se intilnesc, în general, in lucrările
sale de istorie economică, dar are şi lucrări consacrate exclusiv acestui
domeniu. Dintre ele reţin atenţia : Socotelile Sibiului, Bucureşti, 1 899 ;
Socotelile Braşovului, Bucureşti, 1889 ; Socotelile Bistriţei, Bucureşti ,
1 90 1 ; Documente şi cercetăl'i asupra istoriei financiare şi econom.ice a

Principatelor Române, Bucureşti, 1 b20, precum Ş i ciclul de 1 9 lecţi i ,
ţinute la Universitatea populară d e l a Vălenii d e Munte i n 1932, int i 
tulat - Venituri şi cheltuieli, Bucureşti, 1932.
Şi in legătură cu tratarea acestor probleme, Nicolae Iorga subli
n iază importanţa fenomenelor economice in evoluţia societăţii şi n{!ce
sitatea pregătirii econo mi ce a istoricilor, arătînd că " . . . lipsa de pre
gătire economică a istoricilor se simte de la un capăt la altul al
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i storiografiei contemporan e 13 Nicolae I orga considera că o asemenea
pregăt i re ar fi ajutat i storicilor la transfonnarea acestei ştiinţe, astfel
incit aceasta să devină o " . . . grandioasă epopee a omenirii cu efecte
morale incalculabile, creatoare de energii , cu recw10aşterea lucrurilor
mari făcute de oameni care, în adevăr au frămintat o societate . . . " 1• .
Marele istoric se ocupă, pe 1de o parte, de importanţa bugetului şi
a celorlalte verigi ale sistemului

financiar în viaţa economică a unei

ţări, fapt rezultat din experienţa sa de ministru şi mai ales de prim

ministru, iar pe de altă :r:arte, prezintă mecanismul concret al modului
format ,·eniturile bugetare şi s-au efectuat cheltuielile, in
cepind cu perioada statelor sclavagiste şi pînă în epoca modernă a isto
riei României. Intre altele, el remarcă caracterul exploatator al statului
prin folosirea celor mai variate forme fiscale şi financiare şi accentua
rea acestui caracter in condiţiile orinduirii capitaliste care s-a trans
format intr-un organism monstruos, storcind tot felul de impozite, de
la masele de oameni ai muncii .

cnn1 s-au

Opera economică a l u i Nicolae Iorga este întregită d e creaţia sa
cu privire la marile probleme ale epocii în care a trăit - sfîrşitul seco
lului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al XX-lea.
Şi acest capi tol mat·e al cercetării ştiinţifice şi al activităţii social
politic.-e ale marelu i gînditor. are nu numai o valoare documentară, ci
şi una teoretică. Cu toate că şi aici găsim o seamă de puncte de vedere
inacceptabile ca principiu sau care şi-au pierdut valoarea o dată cu
trecerea timpului , în lucrările lui Nicolae Iorga consacrate problemelor
i'Conomice şi sociale din epoca în care a trăit, găsim numeroase idei
valoroase. intilnim o bogată activitate care demonstrează atit concepţia
cît şi pozi ţia sa înaintată pentru rezolvarea acestora şi satisfacerea, i n
limitele unei gîndiri burgheze moderate, a unor necesităţi economice
şi sociale ale popuJaţiei .
Din acest mare număr de probleme pe care le-a abordat marele
is toric, pe primul loc s-a situat tot problema ţărănească, care era, de
fapt, aşa cum am mai subliniat, una din principalele probleme care au
frămîntat societatea românească la începutul secolului nostru.

Ar fi însă o greşeală de neiet·tat, dacă nu am încerca să desprindem
din opera preocupărilor lui Nieolae Iorga pentru problemele contempo
rane, atenţia pe care a acordat-o industriei, cu grijă pentru oonsemna
rca şi argumentarea rolului ei in asigurarea i ndependenţei noastre na
ţionale şi realizarea progresului economic şi social al ţări i .
Este adevărat că, ideile sale cu privire la dezvoltarea industriei in
România nu se găsesc concentrate într-o doctrină, nu sint expuse in
tr-o singură lucrare sau intr-un număr de l ucrări consacrate problemei .
Acest lucru este valabil şi pentru problema ţărănească, domen i u in care
13

N.

1935, p. 6.

Iorga,

Necesitatea

unei

enciclopedii

a

şt iinţelor economice, Bucureşti,

14 Ibidem, p. 6.
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Nicolae Iorga a adus, aşa cum a m văzut numeroase idei originale, s-a
inscris cu o contribuţie dintre cele mai importante.
Cu toate acestea, poate mai mult decit pentru problema agrară ,
industria, este drept tot sub aspectul tratării acestei probleme in isto
ria economiei naţionale, este totuşi cuprinsă în lucrări consacrate de
Nicolae Iorga acestui domeniu. Reţin atenţia in acest sens, două lucrări
ale marelui savant : Negoţul şi meşteşugurile în trecu t ul românesc (1906)
şi Istoria ind.ustriil0r la români ( 1 927). In afCIIră de acestea, idei cu pri
vire la industria noastră, atit sub aspectul tradiţiilor cît şi al politicii
industriale de la sfîrşitul secolului al XX-lea sint întîlnite şi in alte
lucrări de istorie economică, în artioole şi conferinţe, în însăşi opera
istorică a marelui savant.
Preocu pările lui Nicolae Iorga pentru cercetările istoriei industriilor
din ţ.ara noastră au fost impulsionate şi de curentul nou, care se mani
festa tot mai puternic in gindirea noastră economică incepind cu ultima
treime a secolului al X IX-lea, curent de orientare către dezvoltarea
industrială a României, din care făceau parte P. S. Aurelian, Carol Mi
halic de Hodocin, A. D. Xenopol, 1. B ari ţ etc. Toţi aceşti g inditori, ptin
activitatea lor se inscriu in rindul acelor patrioţi care, aşa cum a subli
niat tovarăşul Nioolae Ceauşescu la cel de al IX-lea Congres al P.C.R.
" . . . anhnaţi de idealuri progresiste, de grija J>entru soarta ţării, s-ali.
preocup;st să găsească soluţii care să schimbe situaţia social-economică
deosebit de grea a României din vremea lor. Ei au atras atenţia că
aceasta nu se poate înfăptui fără dezvoltarea puternică a industriei" 1 :;
In acest curent de gindire economică progresistă, in centrul căreia
a stat ideea dezvoltării industriei ca bază a progresului social-eeonomic,
..;l ind ependen ţei naţionale a ţării îl putem integra fără rezerve şi pe
Nicolae larga. Din acest punct de vedere, creaţia şi activitatea marelui
savant, l:U elemen tele sale originale, poate fi înscrisă in contextul gene
ral al gindirii economice româneşti , cunoscută, încă de la mijlocul seco
lului al XIX-lea.
Fa p �ul că Nicolae Iorga a fost adept al industrializării României
rezultă, Intre altele, din aprecierea pozitivă pe care o face el ideii de
dezvoltare indusbrială la principalii economişti aJi secolului al XIX-lea,
socotind că �abia cu aceslt curenJt in gindirea noastră economică se putea
vorbi de o şCOlallă de economie 1a noi. "0 şcoală de economie ruaţională
- arată matrele sav�ant - se formase, apoi, Şti in România. Dacă vechiul
Nicolae Şuţu sau PCitru Mavrogheni, aproa.pe contemporanul să u , se
gîndiseră numai la folosul ce am pu�a tr1ag� dinrtr-un comerţ pe oare
nu-l putem dirigui, dacă Marţian însuşi, de o vizinne atit de clară in
alte Ol)menii, in de ajuns asupra posibilităţii noastre de a ni prelucra
materia primă, P. S. Aurelian făcu din predicarea acestei doctrine scopul
de cAoetenie al vieţii sale. Autorul studiului adincit asupra valorii eoo
nomlr.e a României, creatorul revistei "Economia Naţională" ceru cu
15 Congresul al 1 X-lea al P.C.R., Editura politică, 1965,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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stăruinţă desfacerea dintr-o robie care de m ul t nu se mai compensa cu
nimic!"

16.

de incheiere a acestui citat, atestă faptul că Nicolae Iorga
făcea o legătură directă intre li psa i ndustriei naţionale şi starea de
dependenţă a ţării faţă de cercurile imperialiste din ţările dezvoltate,
că in industrie vedea soluţia asigul'ăl"Iii independenţei noastre naţi on ale.

Ideea

uprindu-se asupra pericolelor care ameninţă o ţară "curat agricolă",
aşa cum era considerată România in acea perioadă, Nicolae Iorga re
levă ca p rind pal aspect faptul că ea va vinde i eftin şi va cumpăra
scump obiectele trebuitoare tra:iu.lui. R e feri nd u - se , in aces t sens, la
schitHbul dezavantajos al ţări i noastre cu Aus tro -Ung aria , el arăta că
"Marea ţară vecină î nlocuieşte pe a noastră cu funcţiunea de a indus
trializa proct.usele româneşti, făcînd din griu făină, din pi ei l e brute
î ncă lţăm in te , din lînă pos tav şi re vi nd i n d u -ni - l e cu un spor important
peste renta m aşi n i lo r şi v aloarea sa l ari ilor" 17•

Totodată, un asemenea dezavantaj , determinat de lipsa un ei indus
naţionale, era considerat de N i co lae I o rga " . . . un fel de înceată
anexiune eu>nomică exploatatoare a unor ţ i nut uri . . . " care nu aveau
. . . " 18•
" . . o economie na ţ ion ală mai com ple tă
trii

Din aoeastă cauză şi fiind martor al consecinţelor dezastruoase ale
Convenţiei comerctaii. e cu Austro-Ungarii a , înţelegînd aceste consecinţe
de 1Je pozi ţii înaintate ale vremii , el a susţinut i de ea pro tecţ ionis mului
var.tal, ca singura politică potr iv i t ă pentru o ţară ca a noa stră aflată la
înu�puturile dezvoltării sale industriale. Nicolae I orga arăta că ideea
pr . •tec ţi oni s m ul ui vamal, dusă de P. S. Aurelian "pînă la ideea războiu
lut vamal " 19, nu putea să ne aducă decît folos. Recomandarea făcută de
..] tn acest sens, ct rmui tori lo r României de l a inceputul secolului al
)1 :: - l ea , ca unul din imperativele vremii , este evidentă şi in aprecierea
d,•zvoHării producţi ei noastre me şteş ugăreş ti şi m a n ufacturi ere din ul
tima parte a secolului al XVIII-lea şi secolul al XIX-lea. "In tot acest
'· i'ac - arăta marele savant - înţelepciunea de stat in opera de pro
gres prevede ca o da tori e din partea oricărui s tă pî n i to r , (statul, P.M.)
ite&.tirnat sau supus altuia, incurajarea in du s tri ei . A scoate cit mai pu
ţini bani din ţară, a păstra cit mai bine a urul şi argin tu l, a produce
Intr-o măsură cit mai largă a bo găţi i l or fireşti ale pămîntului naţional,
uceasta se cere de la cirmuire care vrea să fie lăudată de opinia publică
:;;i care oaută a se invrednici de recunoaşterea "f il osofi lor" , cugetătorllor
politici care stăpinesc" 20•

Fiind convins de n eces i ta tea protecţiei vamale, Nicolae

Iorga

vedea

llU nwnai avantaj ele, ci şi li mi tele ei. In primul rind, aşa

cum

1 6 N. 101 ga,
1 12 .
1 7 Ibidem, p.
18 Ibidem, p.
19 N . Iorga,
20 N. Iorga,
p. 162.

Bucureşti, 1937,

o.

Istoria comerţului românesc, Epoca mai nouă,
1 79.
1 79.

am ară-

Istoria comerţului românesc, Epoca mai nouă, Bucureşti, 1937,
Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, Bucureşti, 1906,
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t.at mai sus, el aprecia că, pe lîngă protecţia vamală, dezvoltarea indus
triei impunea şi o mai mare protectie internă, un mai m are sprijin d i n
parte a statului . In a l doilea rind, e l avea in vedere limitele protecţio
nismului vamal şi în sensul că, intuind perfect ideea, o ţară care pre
zenta rămîneri in urmă faţă de economiile avansate, avea nevoie pentru
progresul ei, nu de izolare, ci de incadrare activă şi deplină in econo
mia mondială. Menţionînd in acest sens politica economică a petrolului
din ţara noastră, Nicolae Iorga critica faptul că aceasta nu se ducea
ţinlnd seama nu numai de situaţia internă a ţări i , dar şi de încadrarea
acesteia ln ,. . . . necesităţile economiei mondiale" 2 1 • De aceea, susţinea
ideea legăturilor economi ce externe ale României ", " . . . căci avem da
toria să ne recomandăm in străinătate. . . LL, uneori chiar prin ,. . . . sacri
ficii pe care le facem altor naţiuni" 22• In f.elul acesta explica el faptul
că izolarea unei ţări de influen ţele exterioare nu poate fi in folosul, ci
in dezavantajul ţării respective. Această poziţie se datora şi faptului că
intreaga sa activitate şi crea1,.ie ştiinţifică a fost raportată la realităţile
şi cerinţele ţării, a fost pătrunsă de un înflăcărat patriotism.
Pornind de aici, Nicolae Iorga critica politica econ omică a claselor
şi partidelor guvernante, apreciind că aceas ta " . . . n-a servit. . . la asi
gurarea rosturilor noastre economi ce, n-a servit pentru a întemeia viito
rul nostru economic" 23• Nicolae I orga insista asupra ideii de a desfăşura
" . . . la noi politica noastră naţională . . . ", că tot ceea ce facem poate
duce la prosperitatea ţării numai in măsura in care decurge din nevoile
economiei naţionale.
Nicolae Iorga nu s-a mulţumit n uma i să argumenteze cit mai con
vingător necesitatea dezvoltării industriei naţionale. El aprecia că pen
tru a avea o economie naţ�onală mai completă "' . . nu lipsea nici una
din condiţiile necesare(' 24 , "materia noastră aşteaptă prelucrarea in zeci
de domenii. . . " 25 , iar poporul nostru demonstrase prin tradiţia meşte
şugului aptitudini deosebite pentru o muncă industrială. "Priceperea şi
obişnuinţa prefacerii materiilor prime in fabricate ori a unor fabricate
ln altele de o valoare superioară - arăta el - n-au trebuit culese din
altă parte decit din comoara îndătinată a însuşi neamului nostru" 26•
In comparaţie cu alţi gînditori istorici şi economişti ai epocii, Ni
colae Iorga nu a elaborat un program de dezvoltare a industriei noastre
naţionale. Se ştie, de exemplu, că, P. S. Aurelian şi, mai ales A. D. Xe
nopol. au stabilit adevărate programe în acest sens.
Xenopol considera necesar să SJe realizeze in ţară atit industria
mare de fabrică, cit şi industria mică, dar in primul rind, industria
mare. "Va trebui să incepem . . . prin industrii mari, pentru a dezvolta

21 N . Iorga, Istoria comerţului românesc, Epoca mai nou4, Bucureşti, Tipografia Tiparul romAnesc, 1925, p. 181.
22 N. Iorga, Discursuri parlamentare, vol. I, partea 1, Bucureşti, 1939, p. 264.
23 1 bidem, p. 75.
24 N. Iorga, Istoria comerţului romdnesc, Epoca mai nou4, p . 179.
25 Ibidem, p. 182.
26 N. Iorga, Istoria industriilor la români, Bucureşti, 1927, p. 1 .
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apol pe cea mică, i ntrucit va fi cu putinţă la adăpostul ei" 27• Acordind

un rol important industriei de fabrică, el considera că o deosebită aten

ţie in această privinţă trebuie acordată industriilor de prelucrare a ma
teriilor prime agricole. Dar, configuraţia industrială a ţării nu trebuie
să se limiteze, după părerea lui, nwnai la industriile agricole. A. D. Xe
nopol susţinea dezvoltarea unor ramuri ale industriei extractlve, soco
tite ca foarte avantajoase pentru propăşirea economică a ţării. Intre
acestea a susţinut dezvoltarea industriei miniere şi a i ndustriei petro
lului.
A. D. Xenopol, prin concepţia sa era în dezacord cu punctul de
vedere susţinut de P. S. Aurelian după. care in dezvoltarea industriei
noastre ar fi fost necesar să se înceapă cu industria casnică şi meseriile.
La Nicolae Iorga nu se poate vorbi de asemenea elemente de pro
gram cu privire la dezvoltarea industriei noastre naţionale. Ideile for
multe de el in acest sens, lncadrate in curentul industrializant despre
care am vorbit, prezintă totuşi o anumită notă de originalitate.
In concepţia sa, procesul de industrializare nu trebuia să fie legat
de interesele individuale ale intreprinzătorilor capitalişti, ci să ţină
seama de interesele generale ale economiei naţionale. El aprecia, in
acest sens, că era necesar să se ţină seama de " . . . cerinţele invinal.bile
ale realităţilor date . . . " 28• In cadrul acestor rea.ll tă ţi, Nicolae Iorga, apre
cia, in primul rind necesitatea prelucrării materiilor prime agricole şi
valorificarea bogăţiilor naturale, intre care, un loc important H ocupa
petrolul. "Prin urmare, dacă in mintea acelora care au voit să inteme
ieze o industrie românească era ca ea să se i ntemeieze fără a jigni inte
resele agricole, cu totul hotărîtoare, această industrie trebuia să plece
de la acele ramuri care sint in legătură mai imediată şi mai necesară
cu producţia agricolă. Să fi fost întemeiate acele ramuri de industrie
pe care le-au intemeiat străinlii fără să fie îndemnaţi de stat şi impo
triva intereselor noastre generale (e vorba, in special, de industria pe
trolului, P.M.) 29•
In concepţia lui Nicolae Iorga, configuraţia industrială a ţării nu
trebuia să se limiteze numai la industriile agricole. El era de părere şi
susţinea, aşa cum am subliniat mai sus, dezvoltarea unor ramuri ale
industriei extractive, in special industria petrolului. In acelaşi timp, el
� susţinut şi dezvoltarea unor ramuri ale industriei prelucrătoare, le
gate de valorificarea bogăţiilor ţării - industria lemnului, a postavului
etc., " . . . alături de acestea (ramuri prelucrătoare ale producţiei agri
cole, P.M.), să se fi dezvoltat o industrie a postavului . . . Aceea era calea

firească" 30•

Preconizînd dezvoltarea industriei şi ocupindu-se de condiţiile ne
cesare pentru propăşirea acesteia, el arăta că principala oondiţle este
27 A. D. Xenopol, Studii econom ice, Craiova, 1882, p. 236.

28 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Epoca mai nou4, p. 182.
N. Iorga, Discursuri parlamentare, val. I, partea 1, Bucureşti, 1939, p. 256.
30 Ibidem.

29
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sistemul protecţionist, înţelegînd însă, prin aceasta, nu n umaJ. unpune
rea de taxe vamale împotriva concurenţei din afară, ci şi sprijinul ofoc 
tiv al statului pentru dezvoltarea activităţii i ndustriale. Nicolae Iorga
socotea că era nevoie de o " . . . politică de stat in materie de produc
tie" 3 1 (este vorba de protecţia industriJală, P.M.), politică care să asigure
" . . . o bună alegere şi un control cuminte" 32, astfel incit, prin i n terme 
diul statului să se dezvolte industria in acele ramuri care erau necesare
pentru prelucrarea m ateriilor prime agricole, şi a altor bogăţii ale ţării.
Intervenţia statului el o vedea ca singura politică prin care să se poată
lupta impotriva , atit a capitalului străin, ci t şi a intereselor diferitelor
partide politice, realizîndu--se prin aceas ta o politică " . . . naţională în
petrol şi in industrie in genere, înţelegînd prin - naţională - ceva care
să fie a tuturor partidelor fără deosebire . . " 33• Nicolae Iorga n u înţe
legea faptul că intervenţia statului in condiţiile orinduirii capitaliste
nu putea armoniza interesele economice nici chiar in rindul claselor şi
păturilor exploatare. De altfel, domeniul in care el a rămas de-a lungul
întregii vieţi la acelaşi nivel de înţelegere, a fost problema contradic
ţiilor interne dintre diferitele clase sociale. Nicolae Iorga n-a acceptat
,

.

in concepţia sa i deea conflictelor sociale şi a luptei de clasă, deşi, ince
pind cu ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, a fost martorul apa

riţiei şi dezvoltării contradicţiilor economice şi sociale dintre burghezie
şi proletariat in ţara noastră. El a recunoscut viaţa grea a muncitorilor

fn comparaţie cu cea a burgheziei 34 , dar intotdeauna a recomandat co

laborarea şi buna înţelegere între cele două clase sociale. Poziţia con

tradictorie a lui Nicolae Iorga faţă de orinduirea capitalistă, la inceputul

secolului al XX-lea, s-a manifestat şi prin aceea că, deşi a semnalat
neajunsurile sociale, apreciind că "legăturile dintre patroni şi muncitori
31 N. Iorga, Şcoală şi industrie - Conferinţă ţinută la Moreni, 1927, Vălenii
de Munte, p . 1 1 .
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 N. Iorga, Considera că luxul claselor dominante .,contribuie într-o foarte
însemnată măsură l a sărăcia, Ia nemulţumirea, la nenorocirea naţională". Luxo
şii ., . . . scot d i n ţară cu milioanele banii pe care nu i-au muncit. (Din "Neamul
românesc", revistă nr. 33 din 26 august 1907, p. 5 1 3-515). Prezentînd căsătoriile
unui medic, în legătură cu sit uat i a muncitorilor de la Societatea "Steaua română'·
el spune : "Trăiesc şi se hrănesc detestabil. Au paturi de scîndură fără cel mai
simplu aşternut . . . Aceasta e starea lucrătorilor români în anul 1 909, aproape de
1910, stare care ne aruncă în rindul popoarelor sălbatice . . . ". (Din Discursuri
parlamentare, vol. I, partea I, Bucureşti
1939, p. 345-346). Aceeaşi situaţie o
1
constată şi în legătură cu condiţiile de muncă şi durata ti mpului de lucru. "La
fabricile de zahăr . . . se lucrează ziua şi noaptea, fără să intervie nimeni. . . Copiii
lucrPază la fierăstraiele cu aburi şi s-au găsit tm număr de copii cu degetele tă
iate, nu numai din fatalitatea maşinilor, ci şi din lipsa de gospodărie in ce pri
veşte pe muncitorii de fabrici din România. (Din Discursuri parlamentare, voi. 1,
partea 1, B u cureşt i , 1939, p. 343-345). ,.N'avem o l egislaţie care să asigure mnn
citorimea, nu ne-am gindit Ia problema mnncitorilor niciodată, nici la seriozi
tatea, nici la întinderea ei". (Discursuri parlamentare, voi. 1, partea I, Bucureşti,
1939, p. 343).
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erau in stare de absolută sălbăticie" 35, şi a votat in anul

24i

1 909,

împreuni

cu alţi patru deputaţi, impotriva legii Orleanu, prin care se interzicea

muncitorilor, meseriaşilor şi funcţionarilor din serviciile statului dreptul
de asociere şi la grevă, a cerut in continuare guvernului să adopte legi
prin care să oprească clasa muncitoare de la lupta revoluţionară impo
triva exploatatorilor, s-a pronunţat impotriva mişcării sindicale. In acest
'
fel, pe lîngă apărarea orinduirii capitaliste pe tărîm ideologic, ca om
politic, a susţinut consolidarea acesteia. De asemenea, poziţia sa critică
faţă de situaţia oamenilor muncii in intreprinderile capitaliste, se ma
n i festă prin evocarea trecutului, a muncii de breaslă, de " . . . bună în
ţelegere între oameni . . . sfî ntă solidaritate de lucru. . " 36 •
Analizind i deile lui Nicolae Iorga cu privire la dezvoltarea indus
triei in România, trebuie subliniat in primul rind faptul că, studiile sale
economice au abordat problema industrializării ţării in spiritul curen
tului industrializant cunoscut din a doua j umătate a secolului al XIX1ea, care susţinea că fără intemeierea unei industrii naţionaJe nu era
posibilă dezvoltarea forţelor de producţie, progresul economic ş i social,
consolidarea independenţei n oastre naţionale. Această concepţie îşi avea
explicaţie, in primul rînd, in patriotismul care a dominat creaţia şi acti
vitatea s-a de-a lungul întregii vieţi. Totodată, fiind un profund cunos
căto-r al relaţiilor economice din ţară, el a pledat cu toată fermitatea
pentru crearea şi dezvoltarea industri('i noastre naţionale. cu sprijinul
aotiv al statului, printr-o politică protecţionistă impotriva capitalului
străin , care pătrunde tot mai mult şi subordona \'iaţa economică şi poli
tică a ţării .
Formarea ş i dezvoltarea industriei era însă, conform concepţiei sale,
o urmare firească a evoluţiei breslelor, a producţiei meşteşugăreşti. După
el, epoca producţiei meşteşugăreşti a fost o epocă înfloritoare in dezvol
tarea industriei noastre, dar a fost lovită de concurenţa produselor stră
ine şi de concuren ţa făcută in ţară de capitalul străin. Tocmai de aceea,
Nicolae Iorga considera perioada care incepe cu a doua treime a seco
lutlui al XIX-lea ca o epocă de criză in via�a breslelor, ca urmare a c:-eş
terii neîncetate a concl.lll"enţei străine. Din tendinţa de idealizare a tre
cutului, marele savalllt a man ifestat o aversiune faţă de transformările
petrecute în viaţa de breaslă in condiţiile social-economice ale sec. al
XIX-lea şi începutul seco!lului al XX-lea. "Perdeaua se trăgea şi dute
- arăta Nicolae Iorga - asupra unui intreg trecut, şi ea nu s-a ridicat
.

n ici azi as upra unei realităţi mai bune" 37•

Din cele prezentate rezultă că, ideile lui Nicolae Iorga cu privire
la dezvoltarea industriei în România, reprezintă un moment important
al gîndirii economice din ţara noastră de la sfîrşitul secolului al XIX
lea şi începutul secolului

progresistă

al XX-lea, că ele au reprezentat o gîndire

in raport cu alte idei ale vremii .

3 5 N. Iorga, Discursuri parlamentare, val. 1, p artea 1 , Bucureşti,
36 N. Iorga, Ce poate ajunge un meseriaş romdn, p . 7-9.
37 N. Iorga, Istoria industriilor la romdni, Bucureşti, 1927, p. 189.
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Cu tot caracterul lor progresist, ideile lui Nicolae Iorga cu privire
la dezvoltarea industriei in tara noastră aveau anwnite limite. izvorite
din poziţia de clasă burghe�ă şi din concepţia sămănătoristă, al cărei
adept a fost.
Optica sămănătoristă potrivit căreia indeletnicirile industriale erau
împrwnuturi forţate, nu tocmai necesare pen tru condiţi i l L' un0i vi eţi
patriarhale ca cea din viaţa satelor noastre, 1-au făcut pe Nicolae Iorga,
ca, in ciuda faptului că a înţeles foall'te bine rolul determinant al indus
triei in civilizaţia modernă, să susţină, pe de o parte, realizarea acestui
proces prin creşteri graduale şi nu brusc, prin răsturnări, i ar pc de altă
parte să susţină că dezvoltarea industriei şi agriculturii trebuie să se
realizeze in mod complementar. "Nu se poate strămuta rostul unui po
por dintr-un an in altul ; veacuri intregi au făcut pe pămîntul acesta
agricultură in munţii şi văile noastre ; păstoritul şi agricultura au fost
temeiul neamului nostru de cind ne-am pomenit ( . . . ). Incă inainte de
Traian ( . . . ), de atunci sintem noi aici , şi din acele admirabile şi înde
părtate timpuri facem noi agricultură şi păstorie. Nu putem să grămă
dim pe toţi in oraşe, pentru a face : ce ? Ce nu se pricep, ce n-am făcut
niciodată ?".
"Zicea cineva - observa mai departe marele savant - că nouă
nu ni trebuie o Românie a satelor, ci ni trebuie o Românie a oraşelor.
Eu nu voi zice aşa. Ni trebuie o Românie a satelor, din care să se ali
menteze România oraşelor, o Românie a satelor, care să fie in stare a
hrăni necontenit şi a preface singele proaspăt aJ. României oraşelor. Ni
trebuie şi una şi alta. . . Dar este incontestabil, şi nimeni n-a tăgăduit
acest lucru, că, in împrejurările de viaţă de astăzi, oraşele stăpînesc.
Nu era aşa odinioară. . . Imprejurările acestea nu se mai pot intoarce ;
poporul nu se poate intoarce la stadiul dinainte, la formele primiti ve.
Dar este o datorie a se înlocui formele din vremile care nu se mai pot
intoarce prin alte fonne, potrivite cu vremea nouă, şi a nu lăsa o formă
falsă, străină, să înlocuiască vechile forme primitive . . .
Vremea noastră este, desigur, vremea oraşelor. Ni trebuie oraşele.
Trecutului nu-i trebuiau, prezentului ii trebuie. Oraşele acestea in chi p
fatal vor trebui să stăpînească satele. . . Este o necesitate a vieţii mo
derne ca satul să fie stăpînit de oraşe. Vrei nu vrei, aşa sint nevoile
timpurilor de astăzi, şi nu putem fi altfel" 38•
Aceste proces însă, el aprecia că trebuie să se desfăşoare lent şi
fără să afecteze trăsăturile vieţii noastre patriarhale.
Nicolae Iorga nu a înţeles necesi tatea dezvoltării industriei naţio
nale pe temelia unei puternice industrii grele, care să asigure indepen
denţa ţării faţă de străinătate. Se ştie 'că A. D. Xenopol a fost adeptul
creării unei industrii mari în ţara noastră. "Va trebui să incepem şi in
dezvoltarea industrială prin ultimele rezultate la care au ajuns po
poarele apusene, p1·in industrii mari. . . " 39• Nicolae Iorga a pledat pen38 N.
lorea, Conferinţa rostită
1909, nr. 19, 25 februarie, p. 7-17.
39

A. D. Xenopol,

la

Ploieşti,

.. Neamul

românesc",

Studii economice, Craiova, 1 882, p . 236.
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tru dezvoltarea acelor ramuri ale industriei care să asigure prelucrarea
produselor agricole şi valorificarea altor bogăţii ale ţării (petrol, lemn).
Această concepţie l-a făcut să considere că ar fi greşit ca ţara noas
tră să devină o ţară industrială in adevăratul înţeles al cuvintului, ridl
cindu-se impotriva punctului de vedere conform căruia ". . . o ţară este
datoarP s-o aibă integrală . . . " 40 (in�ustria, P.M.). După el, dezvoltarea
i ndustriei trebuie să se realizeze astfel incit să nu afecte:le i nteresele
agri culturii, căreia îi acorda un un loc de cea mai mare însemnătate in
,·iaţa economică a ţării " . . . este o ramură din acti vitatea "unui popor"
pe care trebuie s-o cultive inaintea tuturor celorlalte ; restul vine pe
alături şi numai in legătură cu insuşirile primordiale şi capitale ale
acelei ramuri de activitate naţională.
S-a zis în glumă, s-a zis cu intenţie de satiră, că poporul românesc
este un popor esenţialmente agricol, sau oă România este o ţară inainte
df:' toate agricolă. De fapt aşa esre" 4 1 •
Cu toate aceste limite, ideile şi soluţiile pe care le-a fonnulat Ni
colae Iorga . in problema dezvoltării industriei naţionale, il situează, ca
adept al consolidării independenţei economice şi politice a ţării pe baza
creării industriei, pe un loc de mare importanţă, in rindul ginditorilor
ace lei perioade. Lucrările sale economice îşi aduc un preţios aport la
tezaurul gindirii economice din ţ ara noastră cu privire la necesitatea
i ndustri alizării .
Aşa dar, in contextul general al creaţiei şi activităţii lui Nicolae
Iorga problemele economice au ocupat un loc dintre cele mal de seamă,
in care marele savant a avut un mod de abordare şi de soluţionare
propriu.
Principala caracteristică a modului de abordare a problemelor eco
nomice a consti tuit-o raportarea consecventă la realităţile ţării noastre,
la nevoile practice ale economiei naţionale. O asemenea caracteristică
decurge şi din ideea unităţii naţionale, care a dominat creaţia şi activi
ta!tea sa de-18 lungul întregii vieţi. Unitarea de viaţă economică, de
organizare şi de activitate spirituală, drept condiţii ale unităţii politice,
au devenit în toate lucrările lui Nicolae Iorga coordonatele principale
ale istoriei naţionale. "Eu cred că a venit timpul să facem la noi politica
noastră naţională" 42•
Recunoscind însemnătatea factorului economico-social în dezvolta
rea ţării, el a înţeles şi susţinut că emanciparea noastră nu trebuie să
se bazeze decit pe factorii intern i, să ducem o luptă perseverentă împo
triva capitalului străin, care ameninţă neatîrnarea neamului " . . . să ne
ferim de orice ar putea să pară că atinge neatirnarea noastră economică,
de orice împiedică factorii din ţară de a ieşi la lwnînă, de orice adauge
elemente străine intr-o ţară care e pe deplin saturată, pînă la secarea
propriilor ei izvoare de viaţă. de străini. . . " 43• "Desfacerea producţiei
40 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Epoca mai nou4, p. 182.
4 1 N. Iorga. Discursuri parlamentare, voi. 1, partea 1, Bucureşti, 1939, p. 256.
42 Ibidem, p. 143-144.
4l N . Iorga, Revista ,.Neamul romAnesc", an 1, nr. 25/3 august, 1906, p. 395.
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mul timp la asigurarea rosturllor economice na ţionale , n-a servit pentru
a întemeia viitorul nostru economic�� 4 4•
Tot pe baza raportării la realităţile ş i nevoile ţării el a sus ţinut , in
legătură cu industria, o politică d e protejare sistematică a acestei ra
muri, ca singura politică pentru o ţară ca a noastră, care se afla la înce
puturile dezvoltării sale industriale.
Opera economică a lui Nicolae Iorga, ca de altfel intreaga sa crea
ţie ştiinţific-ci şi literară, scot in evidenţă patriotismul înflăcărat al ma
relui savant, grija deosebită pentru independenţa economică şi politică
a ţării. Călăuzindu-se după asemenea principii, în lucrările sale de
istorie economică, istoricul a avut ca idee călăuzitoare procesu� unitar
al dezvoltării ţărilor române de-a lungul istoriei. Aceste elemente ob-iec
tive, in primul rind, dezvoltarea economică unitară, au stat, in perioada
apariţiei şi dezvoltării relaţiilor de producţie capitaliste, la temelia apa
riţiei şi maturizării trăsăturiloc naţiunii române.
Iubirea caldă de ţară şi simpatia statornică păstrată maselor popu
lare, vasta erudiţie şi putere de muncă, simţul marilor probleme şi do
rul de a le reînnoi prin imbinarea sensurilor istorice cu întrebările
puse prezentului , sint principalele elemente pre ţ ioase care se intilnesc
şi in opera econom i că a lui Nicolae Iorga, făcînd din ea o contribuţie
însemnată la gindirea şi politica noastră economică de Ja Inceputul se
colului al XX-lea.
Formaţia idealistă a istoricului nu i-a oferit posi bili tatea să des
luşească şi. să inţeleagă intotdeauna şi pe deplin raportul dintre fac
torii economiei şi cei social-politici in evoluţia societăţii, ceea ce a di
minuat din valoarea teoretică înaintată a i de i l or sale. Cu toate acestea,
creaţia lui Nicolae Iorga cuprinde un vast şi bogat material teoretic
şi docum entar cu privire la viaţa agrară a poporului român, dezvol
tarea comerţului, manufacturilor şi industriei, precum şi cu privire la
problemele economice şi sociale care frămintau poporul nostru la in
ceputul secolului al XX-lea, din oare, pe prim plan se situau problema
naţională şi cea a situaţiei ţărăn i mii.
Cele prezentate demonstrează aria largă şi problemati ca econo
mică complexă care este întîlnită în preocupările ştiinţifice şi social
politice ale lui Nicolae Iorga, in creaţia şi activitatea sa, incepind cu
problema relaţiilor agrare, a meşteşugurilor şi comerţului, a istoriei
financiare a ţării şi pină l a problemele economice şi sociale cu care se
confrunta ţara in perioada in care el a trăit, problema unităţii şi inde
pendenţei naţionale, problema ţărănească, rolul industriei in evoluţia
de perspectivă a econ omiei noastre .n aţionale .
Cercetarea lor ne conduce la aprecierea că, activitatea şi creaţia
marelui savant in acest domeniu poate fi încadrată, păstrlnd elemen
tele ei originale, in contextul general al gin dirii economice româneşti
cunoscută încă de la mijl ocu l secolului al XIX-lea. Nicolae Iorga s-a
integrat in curentul de gindire economică progresistă din ţara noas44 N. lorf&, Discursuri parlamentare, voi. 1, partea 1, p. 75,
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tră, in centrul căreia a stat ideea dezvoltării economiei naţionale, pro
eresul economic şi social al ţării, asigurarea şi consolidarea Indepen
denţei naţionale a României.

CONSIDERATIONS CONCERNANT L'ABORDAGE DES PROBLtMES
:F:CONOMIQUES DANS L'OEUVRE DE NICOLAE IORGA
Res u me
Cet etude releve la contribution du grand historien roumain a la pansee
economique roumaine ainsi qu'â l'histoire de !'economie nationale. On resulte
l'areale vaste et la divC'rsite des probleme economlques, les preoccu pations sclen
tifiques et sociale-politiques du grand savant roumain. Dans sa creation et acti
vite dans ce domaine N. Iorga a poursouivi la probleme des relations agraires,
des metiers, du commerce, de l'histoirc financiere du pays, ainsi que les pro
blemes economiques et sociales de son epoque.
On souligne que l'activite et Ia creation du grand savant dans ce domaine
est bien inclue dans le contexte generale de la pansee economique roumaine,
connue meme du milieu du X IX-E.>me siecle. N. Iorga est i ntegre dans le mouve
mtmt d'opinions economique progressistes de nolre pays, dans le centre duquel
a etc l'idee de developpement economiquC' et social du pays .
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