DESPRE ÎNCEPUTURILE NOASTRE NAŢIONALE ÎN
OPERA DE SINTEZĂ A D-LUI PROFESOR N. IORGA

Cu apariţia primului· volum care deschidea marea op eră de
sinteză în I storia Românilor 1), d. prof. N. Iorga a făcut, -fie-ne
lngăduit a o spune, - o mare surpriză arheologilor noştri· din donieniul preistoriei'. Spiritului· d-sale iscoditor, creator de drumuri· nouz:
.atât de împrăştiat ca preocupare, totuşi· unitar şi· atotcuprinzător, care
se oprise de atâtea orz· asupra tuturor manffestărilor de viaţă şz· cultură ale poporului· nostru, nu putea să-i· rămână străin un câmp nou
de cercetări· ale unei' ştiinţe, pe cât de aride, pe atât de pasionante
_pentru cel care şz~o apropie: preistoria. In gândirea istorică a d-litz'
profesor N. I orga, preistoria era considerată însă, încă demult, ca parte
integrantă a studiilor istorice. Inainte de războiu d-sa definea istoria
.ca o expunere a fap telor omeneşti: indiferent de loc ş i timp, zar cu
ocazia inaugurării· recente a Instz'tutuliti· de istorie universală reamintea
,această conc epţie de unitate abso lu tă a v i eţi i ome n eşti în orice
margine de spaţiu şi de timp care l-a condus la crearea conceptului·
«istorzologie» , cu totul nou, în sfera căruia intră şi· cercetarea celui·
mai· în depărtat trecut al umanităţii:
I n prima decadă a secoluliti· pe care îl trăi·m, s' au focut stărui~
.toare sforţări· de a coordona preistoria cu vremurile istorice. După
războiu, în 1931, a apărut opera profesorului· Oswald M enghin,
- îndrumătoru l activităţii· noastre pentru câtva timp la Universitatea
.din Viena, - Weltg eschichte der Steinzeit ( Istoria universală a epocii"
de piatră), care reprezintă prima încercare reuşită de reconstituire a
I ) N. Iorga , Istoria Românilor, vol. I , pa rtea I -a:
->R omani, Bucureşti , 1936.
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Strămoşii

înain te de

epoci" pe baze l arg,· de Isforze umvcrsală. D ec/ m t n i1,ma, concej;(ta de undate a vt"e(zi" w1tamriif11: care face făna f n f r egu lzt ,· edi/Lczi1,.
al oj;cni: de z1lfeză a d-lui" profisor
~ I orga, rcahzându-sc a tfd şz"
uni ta tea de cad ru ş i a prin cipiului de v i a ţă a fa ctorului de mi şca re
a mo torului even imen telo r, - la care /1i1ca 111 u / autorul - dar ş/
imet·

accasNi nouă lcndiu(ă a tud,i!or d prci tone a llolifrât pc marele
/ fonc a cobor/ ÎII /1111/) âi/r{' cdc d1i//â1 mc'irfurti dt' 'l'lll(/i ll{/tr1pafă
j>1· mdcagunk mult 1110/ f11!zi1 t' d, dl! cdt• locu de ad de .N.om<i111: I n
,s!or/c rrz ţi fll or/cc a/Ni l1i11(ii, sunt j>1i·!le /11/âr::Jafr au pt"nte
<-tll"t'

c

«u::,ca::,<1 ~

r f

cu /1iNj>ul.

or

pa

. I r o·

în .., ru r u în

cu vr m a.
crj,!lolul de t11ccpul al / lor/ t" noa lri 11a(1011a!; d1i1 opera d-1711
j,ro/csor „V .Iorga fi co11s/1111c trec u tul p re i t ri c lin rn t r aga i' ur p'"'
ud- tică . S1111/t'111 o:/ dt·j>,trl, dt ·;,,·, 111, a , ro111can!or, car,'. aî•<Îlld
coll.ll11i1/a u1111/ tr,·otl /11dt'/>1irlal. f11uj>t'1w II cn~· /l'!on~1 c11 /tff1 rt'a
lttm,·t" sau i'11/1 lllt tr'lt'tl Ro111L·1. fnt r'jmlun! cd1 d/11/tl/ alt' poporu lu/
noslru l'c j>lt'J'II ÎII 11011tru , rn11,1rJor dt' aJ10111iJ1al al, fin·/ lork,: dar
,.,/a(a l"t' poal,· 11n11t1n; p,· b,ra 01·1111 lor tl,· r:i'P1!/'""a/1~·. ·111ţ1trul 1:::-; or
,fr 0111oafl1r1 a at, lor l1i11Jnn,; - d111 clapii tu t'/(lpii, ,u u1r11n 1
coborfrnr/. dtla 111od1 l1 k i'Jljti-ij>ar/ p,i11a 1i1 ::t"ld,· noa ·lrt . lrl, olo~··,a
j,r,·1:l'loni-,7 ofi·r17 dai, d caraclt'r ld1t·, d/11 carr / toncu! tlll ar/1,·olo!;?lll r11 j,rr![11l1i·, Hlon'c,7 'iltl t tic la ur, li n . m i ~. J7u/d11 a lor.
/tii1tlâi in/r'o ojJcn7 d 111111 :,,i 1illcn u, 1 1i1 de v ,·b,· 1 • 0/11/t"a, cu ,·11. ul
,' d1i·,·c/1i111Ca .1,1 f, lot j>,rrntnul un,,· ,,,~·// 1111/rmrr,·, ca r"' -j)r1.1110·![ttloar1 /·lont·1: .. ·, acu, t,i , ~o/u/1, t urmun'!,i de· c,7lr1· d. J,ro/1' or
_\'. l oraa fl_1 mdr11l !!t'O![ra/l'c al . ·,,d-E 111/11/ 111roj>,·a11, !t'r/!or/u dt.
/OJ'Jll,Trt' a a1..·1•fi-/ lfll/ 1/ll/11// }l't / /Ol'fft', dda Ct1/'t' Wl _IÎr tfr î 1 /Îl/a lltÎll/rall/>I dua. d,i, .11i1/t'::,a t11 1iJ/,·::.11, lu 1ro1111n!t ,' lort"u. /11/rcbar, a
t'.1/t' dan, r1T'111d/·ar,·a 11; 11/ aw d,· l1111_,,. Ir, cui cor1·~pu11d,· u11c/ real,~
la(/ au 1'. I,· 1111111a/ n al1'!11d/111· lt'11d, n(t"oa n a mart /11/ 110 ·Iru / lor/c
~,- r.,,rturar. aşa j,raum j>1oct d1 a:ri 111 mod co11 Iau! 11 drcp/ti 110, lrz
71toi11' dda T~·1!. 1arc. //I 111lJ11dt 111/t'/
11g-ani' «1111k11aro, plti,c dt
sâ11g-1· .. / lmpt'Mr/ a/,7 d, R l 1mi11/. au â"iltlal s,1 arai· c,i JIU mm1a1
t' Iona, d1tr , t" 1;u1runl d1· pii111d11tuh11 .1 nfralulu/ c on~·nlca:ii sj>rc
1Judaj,1·sla, dt , doc111111.11ld1· fat 111,,rtun~ co11lrarfr ,·jn'ima11l11l rcfu::,ii.
FaJ,ldc unt lold1.·a1111a p, r,·111j>loni: ., ~,- ace Ic fi1Plt' sjm11 urmii/oa Nic: 0111og-1·111ratm rdal!'r,a n . ud-J..,: tulu/ curopcnn a dus act' fn
mod firt·st a!âl tu l1i11j>11nZ, prâ toncc cât . t' uz cele ultc-noar , la
crt.:/arca u11c/ uni tă ţi
ultur" ,· de legv turi omer ja l Îlz 1i1/crzor
t" cu lumea wco,Jjurt'Uoarc / r au /ora le corc pundc o unitate tnică~
r
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a raselor .fundamentale.

Terzton id de .formare al poporulu·,; nostru e o
răs cru ce de n eamun· ş -,; curente de' czvdzzaţtc. Orfrntul mai mult
sau mai· jmţzn în depărtat se prelungeşte cu stepele pontz"ce, zar Bos.forul
şi· D ardanelele nu sunt decât o punte îngustă de trecere spre vestita
Troze şi· mai· departe M esopotamia. D zn Nord, dz1z Vest, dzn Sud
zn.fluenţe diverse se tngrr'imădesc spre acest Sud-Est, pricinuindu-i· o
fierbere neîncetată , care va da nastere
la maz· multe sinteze. Ca s tră,
vechi· sziiteze pot fi. considerate şt· ceeace arheologii· numesc tipuri de
ci v ili za ţi e, ca de pildă tip B oian sau tip Cucztfem~ fiindcă ele reprt:zintă într'un răstzr17p oarecare şz· pe o reg-iitue uneori· destul de în tinsă,
rezultatu l contopt'rez' clellientelor băstzizaşe - care stau la baza acestitz·
Proces şz· a tuturor prc.facerdor ulfenoare, - şz· a unu1: complex de
zn.fluenţe, unele maz· puternice, după centrul de itnde emană şi· care au
de obicei· un rol fo r mativ, altele cu zinportanţă secundară. Ese nţialul
este a deoscbt. fo n dul autohton de elemeutele străz1ze. Azcz· este, cred,
g-reşeala u nor arheolog-z· dela noz· şi· strătiu~ care, amăg-tţz· de seducătoarea
teorie «ex Orzente lux», au crezut că Europa a .fost totdeauna tributara Orientului· ş z· că ceranui:a p/'ctată, - pentru a da un exemplu, - cea mai splendtdă nzani.festare a sztjletztlut· omenzlor din aceste
regzio·zz' răsărtfene şi sud-estzce ale Europei' în a doua ;imzătate a
nzdemuluz· al I I I-iea î. de Clzr., şt~ar avea orig-,izea în Răsărit. D. pro.f.
N. I org-a, înzestrat czt o rară v,ziime t'stoncă şi· cunoscător adânc al
vze{ti. umanităţii' in g-enere combate cu dreptate, log-,c şt· zstonc, această
ipoteză, care ne-ar întoarce la concepţia cataclismelor tstorzce, perzinată
cu desăvârşire. Astăzi~ nzai b/'ne decât altădată, Sf' poate dovedi· pe
b ază a r heol og i c ă origin ea d u nă r ea n ă, slră71cc/ze-europeană, a ctvtlz'zaţiilor pretstonce dz1z Europa sud- es fL că. O pnină călătorie de studii· în
B u lg-arza, Iug-oslavfrz, Celzoslovacza, Un<~ana, Austria. Germanz'a,
P olonia şi· I talt'a ne-a dus la convzizg-crea că lucrunlr nu pot fi. alt.fel.
In leg-ătură cu autohtoni a d. profesor N. Iorga fşt. pune şz· o altă
problemă : dacă streveclzzitl ./olld spzrdual al umandâf,i' prâstorzce dzrt
Europa sud- estică, tertfortitl de bază al .formăni· poporului· român, este
ori g inar d u nă rea n , se va putea menţtize acest jJatrzinomit pri1nordzal
dealung-ul miilor de am·.'P Asifcl autorul a;itng-e la problema con tinuităţii , rep rezentată in arheolog-te de către d. prof. I.
1ndrzeşescu.
Leg-ăturzle g-enetice di1ztre civzlz':aţii,le une1,: epoct· şz· celei următoare.
care încep a se lămuri di1i ce în ce mai· bzne, dovedesc că nu poate fi
vorba de salturi şz· catastrofe, ci' de o neîntreruptă viaţă, de un suflet
cu o extraordtnară tenacitate, care reuşeşte a trece şz cea nzaz· grea
cumpănă p e car e la un moment dat, cu deosebire în perioadele de
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tranz1f1e, umam'fatea pre1sfoncă dzn Dacia şz r esfut Sud-Estu!iti este
a o Încerca. Fondul băştzizaş rămân una d11t acele permanenţe istorice, de care 'l 1orbca d. Profc or
. Iorga la descind rea
chemată

cursunlor Instdutuluz· de / tone u111vcrsală. In l11mziza cdor sclu/ate
ma/ 11 111/ se pari' ci'i lrcbue prn)lră şz· În/deasă parter, de h1ccjut a
;' ton°r',· Jloasfrc naft'ona!c d1i1 opera d-lut' Profesor \. Iorga. Cde frez
·volume apiirufc ptlnă acum 1) formea:ă laola/lii o i torie muli mm
c11pnir;aloare decât r}Ullt tt!lu! - a într gei
ur pe ră vritene şi
ud-e tic d 1 cel mai înde1 ărtate vr muri p"nv la anul rooo
hr. Dt' t unoa !trm Gll sfor r,' 11 11w1 ş, a ace Io l11111/ dt'j)/i,dt· i11fclcK '1'1'<7 tnmş-1 a jupluni 11oaslrt f/:frt' ·,· sp/nluak.
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Rutun· !/. Jl(l/ 1937.
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1) Vol. I. part a II:
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