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CONCEPTIE SI FAPT,\ Cl1LTl 1 RAL\ L\ N. IORGA

("0:\:ST:\:'>:TIN CIO)C.\

Opera. energia tlehon.lantă. capacitatea tic cuprintlerc. gcnerotitatea
fa[<-1 lk oameni. patriotismul înllăciirat ~i alte calităti alese o;au fapte mcmorahile
I-au situat pc Nicolae Iorga între marile pcrsonalităti ale nl·amului romfllll'SC ~i
ak lumii. Om de ~tiint<t Je primit mărime. antrenat în ccrcctarea i..,torici1. dio;tin~
profesor universitar. care nu-~i neglija munca la cateJră. literat ... au om politic.
NicolaL' Iorga nu a acutal nicioJatit lipsa de timp atunci Glntl era vorh;_t de
acti\·ităti (În multe caturi adevărate eforturi l în folosul poporului situ. El a
întL·ks cl'l mai hine că societatea romfmea ... cr. nu putea prospera fărit o largit ~i
con~tientă contrihutie a maselor la etlificarca unei natiuni motlcrne ~i plllernicc .
..Politica unei tări -evalua cu temei Nicolae Iorga- este manifestarea sulktului
acl'lei titri. 1 .. Cinciteci tic ani încheia[i. el a s"crvit învătitmfmtul romfmcsc -:;i
răsp;lnthrea culturii in popor cu adnărată tlăruirc"'. aprecia Harhu ThcoJorescu.
omul care 1-a cunmcut îndeaproape. conlUlT<înd cu savantul multi ani de tilc.
Mi-:;carea culturală romfmeascit pentru eJucatia ma..,clor. dcdan-:;atit în a
doua jumătate a ... cl·olului al XIX-lea o;-a caracterizat printr-o intensitate
necunoscută în trecut. S-a conturat în acea ... tit perioatlă tendinta Jc organitare
ino;titutională. ceea ce o Jeta~a Jc formele incipientc. JânJu-i mai multii vigoare
-:;i înscriintlu-se în curentul Je innoire a viqii umane.
ÎncitJrată în lluxul european al ilumini ... mului. mi-:;carea culturală din [ara
noa~tră a manifestat trăsături proprii. tlcsprinsL' Jin conJitiik ~ociai-L·conomice
-:;i politice concrete în care s-a tle..,f{J~urat.
Începuturile mi-:;cării culturale rom;lne~ti Jc cduGt[ie popularit <.,-au
circumscris unor c\·enimcntc istorice care au <ktnminat pwhmdelc prdaceri
economico-socialc ~i politice Ji·n a Joua jumătate a o;ecnlului trecut. nun au fost
Unirea de la 1X5lJ ~~ formarea statului national motlern wmfm. cucerirea

:'>:. h>r~a. l'nlitica mlturii. lltll'lln:~ti. 1 1 )~7. p. ).
:Il. Th..:udon:scu. Nicnl<lt' lnr~:a .)1 edunt{ltl lll<l.lt'lnr. llucurqli. llJo7. p. 16.
1
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independenţei de stat în 1877-1878, consolidarea poziţiei burgheziei etc ..
momente care au culminat cu făurirea statului naţional unitar român. în 1918.
Emanciparea culturală a maselor populare din România a avut loc. ca şi în
alte ţări europene, pc două căi: prin preluarea unor modele viabile din tări -.:u
1
tradiţie în acest domeniu şi prin crearea unor forme noi, originale , rczullate din
tradiţia şi spiritualitatea românească. Născută pc pământ românesc. din
necesităţi obiective, proprii fiinţei neamului nostru. desfăşurată în condiţii
social-economice şi politice adecvate ţării noastre şi purtând amprenta
spiritualităţii ponorului român. mişcarea pentru educaţie populară din România
a înscris în istoria culturii de masă o pagină originală prin zestrea specific
4
naţională pc care a avut-o •
Începuturile procesului de emancipare cultural-cducativă în mase a
coincis, în cazul nostru, cu lupta de afirmare naţională. Caracterul, specificitatea
acestui proces se distanţează cu atât mai mult de general, cu cât efortul de
ridicare culturală a poporului se îmbină cu lupta naţională a românilor. Ca şi
până atunci, activităţile cultural-naţionale erau aceleaşi în întreg spaţiul
românesc, fie că avem în vedere pe românii din statul naţional modern, fie că ne
referim la conaţionalii aflaţi până în 1918 în afara graniţelor ţării, sub dominaţie
străină. Toţi, având ca temelie comunitatea de limbă, de teritoriu, de viaţă
economică, de traditie istorică, constiinta originii din acelasi trunchi etc., si
manifestarea culturală trebuia să fie 1~ fel: În acest spirit a lucr~t cu sârg Nicol;e
Iorga, până la Unirea cea Mare, ca şi în perioada următoare, căci, odată împlinit
idealul de unitate, a putut milita pc mai departe pentru consolidarea prin cultură
a unităţii neamului nostru. Convingerea îndreptăţită şi de netăgăduit a lui
Nicolae Iorga era aceea că "suprafaţa culturii româneşti se întinde în toate
părţile, până acolo unde mase compacte a neamului încetează şi încep _graniţile
străine, cărora noi, fără invidie şi cu sinceritate, le dorim aceeaşi dezvoltare
liberă şi mândră, pe care o cerem pentru poporul român şi pc care acestuia voim
să i-o ştim pretutindeni apărată de orice con testare teoretică sau practică"'.
Neîndoielnic, suntem un popor cu o cultură unitară şi veche, chiar foarte
veche, rezultantă a creaţiei maselor populare. Cunoscându-ne cultura, ne
cunoaştem pe noi înşine, iar pe această cale păstrăm şi întărim tradiţia, care,
după cum o definea Nicolae Iorga "înseamnă un drum care nu se isprăveşte
6
niciodată, dar care nu se rupe nicăieri" •
1
Maria Itu, Forme instituţionalizate de educa\ie populară în România. 1859-1918,
Bucuresti, 1981, p. 13
; lhide1~~p. Il.
5
N. Iorga, Două apeluri către românii din Re~-:at, Vălenii de Munte, 1913, p. 5 (Apud B.
Theodorescu, op. cit., p. 93 ).
· 'B. Thoodorcscu, op. cit., p. 6.
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Fixfmdu-i dimensiunile aportului pc tărâmul culturii în mase. Barhu
Thcodorcscu aprecia că Nicolae Iorga "a căutat să întărească con~tiinţa
naţională ~i a chemat la luptă pentru înfăptuirea totală a unităţii politice a
poporului român. «a lega sulktqtc într-o mare ,·italitatc morală toate ţinuturile
rom<lnc~ti unite sub acda~i stc<Îg ~i a da unui popor. în nHîna căruia am
încrcdin!at soarta ţării. cultura de care până acum a fost lipsit>>'". La acest ideal
N. Iorga - a trudit pentru împlinirea lui prin litcratur<l. pnn mi~carca
.. s<-tm<ln;ttoristă". prin .. Liga Culturală'· ~i pnn institu!it înăl!ate la Viilcn!i de
Munte. localitate devenită cetate a culturii na!ionak popularc Iorga socotea
cultura ca o acţiune (întrcprin~ă) cu ajutorul oamenilor )1 icarc sii se reverse!
asupra oamenilor~. LI a 6tutat s:t fad cduca[tL' mul!imii adultc. at:tt celor care
pmcdau l) brumă de ~coală (~tiin!ă de carte). cât~· celor care nu aveau norocul
să rrencntczc o m-.;litu!ic de înv;t!iim:mt primar. În acesl scop. Nicolae Iorga a
folosit presa. literatura. teatrul. biblioteca. confcrin!clc. muzeele. cxpozi!itlc.
radioul. întrcccri artistice, Universitatea populară. socictă!ilc de cultură ~-.·te.
Iorga a în!elcs ca nimeni altul că imperattvul epocii sale ~i al vremurilor ce
urmau constă în aceea că educatia nu începe )i nu se termină în ~coală''. că ca
este permanentă. Am suhlinia faptul că preocuparea deta~ată a savantului pentru
eJ.uca!ia mul!imii nu a fost ceva trcl"ător. u o necesitate stringentă pc care ~i-a
în-.u~it-o organic ~i aceasta deoarece. în pofida unor re~ultatc notahik, ~coala
rămăsese o problemă de rc:tolvat în parametri mai cuprinzători. Un procent
apreciabil de români (cu deosebire din teritoriile unite cu !ara în lYIXJ nu
cuno~tcau carte. însă aveau nevoie ~i î~i manifestau interesul ardent pentru
7

•

cunmt~tcre.

Predilectia lui Nicolae Iorga de a se dărui luptei pentru emancipare a
poporului s-a manifestat de timpuriu ~i el a continuat până la sfâr~itul vie!ii să
îmhră!i~'oc această nobilă idee ~i faptă. Opera sa savantă nu a exclus pc aceea.
la ld de prqioasă. de ridicare culturală a maselor. acţiune închinată. cu o rară
dăruire. tuturor. A preferat să scrie foarte mult .. pentru publicul cel mare'". Iorga
îndemna pc săteni. pc muncitori ~i me~tc~ugari să se lumineze fiindcă numai
.,cu învăţătura se birl!icşte astăzi ... Un om singur cu lumina în mână - sugera
în mod plastic marele învăţat - c mai tarc decât mii ~i mii de oameni. l'arc se
111
frământă pc întuneric ~i nu văd drumul" • Când un popor se ridică numai prin
câţiva oameni - observă Nicolae Iorga -. "ceea ce îndcpline~te acel popor nu
este trainic: poporul însuşi trchuic să se ridice cu toate foqelc sale. De aceea-

1

lhidem. p. 5.
• lhidem. p. 4.
'' lhidem, p. 19.
'" lhidem. p. 1~0.
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arată, în continuare, marele nostru istoric - multe lucruri îndeplinite la noi n-au
avut soliditatea trebuitoare, fiindcă au fost îndeplinite de o clasă şi de
personalităţi excepţionale. Până la ultimul om dintr-un popor trebuie să ajute la
11
creaţia care nu moare niciodată" •
Momentul hotărâtor care a contribuit la direcţionarea activitătii lui
Nicolae Iorga spre actiunea de emancipare culturală a maselor 1-a constituit
perioada "sămănătoristă" de la începutul secolului al XX-lea. Mişcarea literară
"sămănă-toristă" aducea în prim-planul eforturilor sale lumea neajutorată a
satelor, înceroând să vină în sprijinul acesteia. Curentul "sămănătorist" era
grupat în jurul revistei ••Sămănătorul", condusă initial de poeţii Vlahuţă şi
Coşbuc, apoi de câtre Nicolae Iorga (1903-1907). Potrivit concepţiei acestui
curent literar, dar şi cultural, societatea românească trebuia transformată prin
cultură, idee în care Nicolae Iorga a crezul, pornind şi de la realităţile naţionale
ale vremii. El vedea în satul românesc, un potenţial naţional deosebit, iar pentru
realizarea unităţii depline a poporului român era nevoie de culluralizarea
satelor. În concepţia sămănălorislă a lui Nicolae Iorga cultura trebuia să
cuprindă toate straturile societăţii ••de sus şi până jos, dintr-un hotar până la
altul" 12 •
Nicolae Iorga şi-a format curând un concept clar asupra modalităţilor cum
trebuie răspândită cultura în mase. A iniţiat instituţii culluralc menite să
contribuie la emanciparea generală, instituţii care au dat roade şi au constituit
îndemn pentru alţi cărturari din generaţia sa.
În fruntea instituţiilor, fără de care nu poate exista o cultură natională,
Nicolae Iorga a aşezat Biblioteca populară, pc care o socotea continuatoarca
11
şcoalei în rostul de educare a mulţimii • Avea convingerea că mijlocul cel mai
bun pentru educarea maselor ce urmează şcolii îl constituie biblioteca. De
aceea, s-a străduit ca aceste focare de cultură, bibliotecile, să devină realităţi pe
întinsul întregii ţări, atât la-oraşe, cât şi în lumea satelor. Pc lângă şcoala
sătească şi biserică trebuia să existe un fond de carte corespunzător de care să se
fi putut folosi învăţătorul şi preotul, eventual alţi intelectuali sau ştiutori de
carte, atât pentru trebuinţele perfecţionării lor, dar, mai ales, pentru lecturi în
fata
de carte.
, nestiutorilor
,
Însuşi Nicolae Iorga a fost iniţiatorul şi fondatorul unor biblioteci
populare. Lui i se datorează "cea dintâi bibliotecă pentru poporul românesc din
Iaşi", inaugurată în toamna anului 1907 în mahalaua Tătăraşilor ~. Noua
1

N. Iorga, Poporul italian în trecut şi prezent, Bucureşti, 1931, p. 100-1 O1.
Idem, O nouă epocă de culwră, în O luptll literară, Bucureşti. 191-1. p ll.
u B. Theodorcscu, op. cit., p. Il 0-112.
1
• A. Gheorghiu, Din ctitoriile lui N. lor~:a, în "Cercetări Istorice", laşi. (scrie nouă), 1971.
11

12

p. 253.
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hihliolccă î~i începea activitatea cu un fond aprcciahil de carle Nicolae Iorga. în
calitate dc ctitor. a înzestrat-o cu 5000 căqi smulse din propria sa hihliolccă 1 '. la
care s-au adăugai ~i alte domt!ii. Cu prilejul inaugurării hihliolccii amintite.
Nicolae Iorga a rostit o importantă cuv[mlarc. adresată .. către lo!i românii care
au interes pentru cultură ~i în!clcg că numai într-însa c mânlllirca noastră·· 1".
După exemplul de la la~i. oferit de marele animator de cultură. au luat fiin!ă
numcroasc alte asemenea hihlioteci în mulle localită!i din !ară. Suh accla~i
i mhold patriotic, Nicolae Iorga a inaugural în ianuarie llJOX o nouă ~i valoroasă
hihliotccit populară în Bucurc~ti 17 , pentru care a făcut o dona!ic de 10.000 de
volume. căqi din colecţiile sale. raptclc lut Nicolae Iorga. despre care am
amintit. nu erau doar gesturi simholicc. ci un efort dcoschil pc care în!clcgca să
I facă pentru poporul al cărui distins fiu era.
A urmărit ~i s-a interesat îndeaproape toată via!a de activitatea acestor
hihliolcci. pc care le-a dorit cât mai răspânditc. înzestrate ~i rodnicc în menirea
lor de promovare a culturii şi a ştiin!ci în rândul maselor.
O inslilu!ic culturală. de rczonan!ă istorică. care datorează mull lui
Nicolae Iorga a fost Lir,a pellfru unitatea culturali/ a tuturor mmcÎnilor
cunoscută. îndcoschi. cu denumirea. mai restrfmsă. de Liga culturale/. Înlcmcialii
în anul 1XY 1 la Bucureşti. Liga şi-a propus de la început să răspândcască cullura
în mase. să facă ştiută istoria ~i cultura poporului român pc întreg spa!iul locuit
de acesta. precum ~i în străinătate. Liga a avut peste 70 de scqii în România ~i
~ase secţiuni în străinătate (Paris. Anvcrs. Bruxelles. Berlin. Mtinchcn. Licgc).
Din llJOX. Nicolae Iorga devine secretarul şi sufletul acestei socictă!i cultural
patriotice. care alături de Astm ~i de allc sociclă!i similare mai mici. a conlrihuil
suhstan!ial la pregătirea spirituală a Marii Uniri. Prczcn!a lui Nicolae Iorga în
fruntea Ugii. ca secretar. la început. apoi ca prc~edintc ( 19 llJ-1940). a constituit
11 garan!ic a succeselor acesteia. Liga Culturalc1 a căpătat un sullu nou. tonic.
înrcgistrându-sc acţiuni energice în dircqia procesului de emancipare cullural[t
~i na!ională a românilor.
Între ohicctivcle imediate pc care le-a impus Nicolae Iorga. după ce a
preluat munca de secretar al Ligii a fost culluralizarea maselor populare din
România. În acest spirit. s-a pus accentul pc .. puri ficare a culturii claselor de
sus"'. acordându-sc o aten!ie ,.mat mare fa!ă de românii din afara hotarelor
!ării"'

IK.

"lhidem. p. ~:'i-1
'" /hidt'/11.

Înn:puturik ac.:stei hihlioten .:rau mai vcch1. ins~ modeste: întemeiat~ 1!N 1. donapa lui
70 de volume.
'" B. Theodon:scu, ofJ. ,·it .. p. 79-HO.
17

T.

l'ăcă!eanu.
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Munca educativ-culturală la Nicolae Iorga în postura de secretar al Lixii
se desfăsura
ca o mană cerească - observă Barbu Theodorescu - mai cu seamă
'
în rândul maselor populare; prin conferinţe, biblioteci, expoziţii, şedinţe
muzicale, publicarea unei "biblioteci pentru popor", cărţi poştale, ilustrate cu
vederi de locuri (pitoreşti din ţară), cu portrete ale marilor cărturari români" '').
După înfăptuirea Marii Uniri, rod al luptei şi voinţei întregii naţiuni
române, act recunoscut pe plan internaţional ca legitim şi pentru totdeauna, în
faţa poporulpi român s-a ivit o nouă etapă istorică care aducea în prim plan noi
şi stringente probleme culturale. Era nevoie de adaptarea procesului culturaleducativ la .noile condiţii social-istorice. Liga Culturală 2n, al cărei obiectiv
esenţial fusese, până la Unire, cultivarea sentimentului şi a valorilor naţionale, a
ideii de unitate deplină, a trebuit să-şi refacă programul ideologic şi de activităţi
potrivit noilor realităţi naţional-statale. Mai întâi a trebuit să se dea replică
acelora care au pus sub semnul întrebării însăşi rolul şi oportunitatea Lixii pc
mai departe. "Deşi atâţia au crezut că după adăugirea la regatul român a
Ardealului, Banatului, Bucovinei şi Basarabiei nu mai este nimic de făcut în
21
această mare şi grea operă de eliberare" , Nicolae Iorga a observat cu
îndreptăţire că ,Lixa s-a trezit la un alt rol" 22 . Aşa se explică şi noul program pe
care şi l-a propus conducerea Lixii la Congresul din 1920. Între altele, am
reţinut: "Înălţarea culturală a ţăranului din România Mare; crearea unui teatru
popular pentru muncitorime ... ; tipărirea de cărţi ieftine şi bine alese; cultivarea
memoriei marilor eroi şi oameni de cultură ai neamului; crearea de biblioteci
populare la sate şi oraşe; încurajarea portului şi cântecului popular; organizarea
de excursii pentru cunoaşterea ţării; colaborarea culturală cu populaţia
minoritară din ţară; crearea, la Vălenii de Munte, a unei şcoli misionare
culturale pentru sate [mai precis pentru învăţătorimea satelor]; tipărirea şi
răspândi rea de cărţi poştale ilustrate cu figuri de eroi; contacte cât mai strânse
între Li~<:ă şi marele public" etc.n
Asemenea obiective pun în evidenţă cel puţin două lucruri importante şi
anume: 1. grija deosebită pe care Li~<:a Culturală, prin conducătorul ei, Nicolae
Iorga, o acorda problemelor de emancipare culturală, şi 2. diversitatea mare de
manifestări ce trebuiau să concureze la reusita muncii cultural-educative.

.

'

1

~

Ibidem.
Despre activitatea Lixii Culturale, de la întemeiere până în 1919 a se vedea cartea
autorilor V. Netea şi C. Gh. Marinescu, Lixa Culturală şi unirea Transilmniei cu România,
Ed. ,Junimea", Iaşi. 1978.
!r "Buletinul Ligii Culturale" (suplim. ), 1 iulie 1939, p. 2.
1
! Vezi pe larg, Const. Cloşcă, Ateneul .. Tătăraşi"' din laşi. Iaşi. 1984, p. 20.
13
B. Theodorescu, op. cit., p. 103-104.
1
"
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Rcferindu-ne la perioada interhelică, apreciem că în pofida unor ncreu~itc
a unor reţineri de moment în activitatea sa. LiMa Culturalâ a constituit o
prezenţă activă în peisajul cultural românesc. Suh auspicii le acesteia au ac li val
Universitatea populară de la Vălenii de Munte ~i Teatrul Ligii Cullurale din
Bucurc~Li. Activitatea ci s-a făcut resimţilă ~i prin congrcsck anuale.
manifestări ce constituiau prilejul unor ample întruniri cu remarcahilc
învăţăminte culturale. Şi-a creat posihililalca de a fi fost prezentă pc întreg
teritoriul României, prin conferinţe, hihliolcci ~i editare de cărţi de popularizare.
Liga s-a preocupat îndeaproape de pregătirea unor actiuni festive. de evocare a
momentelor importante din istoria poporului nostru. precum ~~ ale
24
personalităţilor de seamă române~Li şi universale .
Un loc central în cuprinzăloarea activitate a lui Nicolae Iorga îl ocupă
Universitatea populară de la Vălcnii de Munte, un adevărat forum cultural
naţional. căruia iniţiatorul ~i susţinălorul i-a dăruit mult din energia ~i
priceperea sa. Prin rezonanţa actiunilor sale: Universitatea populară s-a înscris
cu distinctie în istoria procesului cultural-educativ românesc. Este cunoscută ca
una dintre instituţiile culturale cu cea mai hogală activitate.
Prin înfiinţarea Universităţii populare de la Vălenii de Munte se împlinea
un deziderat mai vechi a lui Nicolae Iorga. anume acela de organizare a unor
si
cursuri de vacanlă destinate învătătorilor
..
.. altor intelectuali din România si
., din
teritoriile româneşti allatc. până în anul 191 X. suh dominatie străină. Se urmărea
prin aceste cursuri. dezhalerea într-un spirit de solidaritate ~i unitate naţională a
unor componente culturale române~ li: istoria ~i literatura poporului român.
prohlemc politice ale vremii. cultivarea limhii române ~i a dragostei faţă de
patria comună.
La Il iunie 190X. când se împlineau şase decenii de.la victoria revoluţiei
paşopliste române în Bucureşti, a avut loc inaugurarea ,.Cursurilor de
vacanţă"~'. Despre aceste cursuri. care au căpătat un caracter permanent,
devenind tol mai atractive, Nicolae Iorga va mărturisi mai târziu că aveau ,.scop
duhlu: a trezi sulletul românesc de pretutindeni ~i de a schimha prin acest sullet
chiar formele de stat în care trăia poporul nostru" 2".
Legătura indestruclihilă între cultură şi evenimentele politkc din istoria
patriei noastre poate li ohservată din cele două faze ale activităţii de la Văleni:
prima. până la Unirea din 191 X. când s-a urmărit formarea şi ,.întărirea
conştiintei naţionale"; a doua, după această dată. când Niwale Iorga a orientat
~i

.

c< ('f. Consl. Cln~că. op. cit., p. ::! 1.
" .. Neamul Românesc pentru popor", nr. 11!/193-l, p. 335.
c<> Apud. M. hu. op. cit., p. 153. Referire la lupta pentru unitate deplină a rnm;înilor de piină
la 1918.
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activitatea ctitoriei sale spre crearea "unei spiritualităţi româneşti hazată pc
ridicarea maselor şi cunoaşterea reciprocă între masa de români şi minorităţile
ce trăiesc în mijlocul nostru" 27 .
Primul an de cursuri (l908) a întrunit circa 150 de participanţi. iar la
deschidere a fost de faţă un puhlic numeros, format din locuitori ai Vălcnilor.
studenţi, elevi, ofiţeri, funcţionari şi ţărani din satele vecine, Nicolae Iorga a
deschis ciclul de conferinte din Istoria românilor si Istoria literaturii rmnânesti
în entuziasmul participantilor şi a vorhit despre r~manitatca naţiunii noastrc.2K.
Auditoriul ar fi fost mult mai numeros dacă autorităţile austriece şi ruse nu ar fi
împiedicat pe mulţi dintre intelectualii români transilvăneni. hucovineni şi
hasarabcni, care-şi anunţaseră participarea, să se deplaseze în România.
În cadrul acţiunilor cultural-patriotice întreprinse la Vălenii de Munte au
conferenţiat, pe parcursul anilor, şi alţi reprezentanţi de frunte ai naţiunii
române, între care amintim învăţatul filolog. latinist şi lingvist Vasile Bogrca.
istoricul transilvănean Alexandru Lapedatu, istoricul cdcziast N. Dohrcscu.
geograful şi geologul Gh. Munteanu-Murgoci, fizicianul. chimistul şt
economistul Ştefan Bogdan. medicul Manicatide. Barou Ştcfănescu
Delavrancca, A. D. Xenopol. Vasile Pârvan, dr. 1. Cantacuzino. Gh. BogdanDuică, N. Cartojan. Ion Răducanu. Virgil Madgearu. Simion Mândrcscu. Ioan
Ursu, M. Paşcanu, Virgil Arion. Nerva Hodoş şi mulţi alţii 2 l).
În fruntea conferenţiarilor de Ia Vălcnii de Munte s-a aflat, desigur.
Nicolae Iorga, al cărui cuvânt înflăcărat electriza auditoriul. dându-i putere de a
învinge deznădejdea care-i încerca în momentele grele pe românii aflaţi sun
dominaţia străină, insuflându-lc încrederea şi forţa de a rezista până la hiruinţa
istorică iminentă. Conferinţa cu care Nicolae Iorga a inaugurat cursul de Istoria
românilor. în anul 1908, a dczhătul. pe baza unor mărturii documentare de
necontestat, "prohlema continuităţii românilor pe aceste meleaguri şi, prin
urmare, aceea a dreptului de a stăpâni, prohlema locului şi epocii de formare a
limbii române (Romanitatea noastră).
În cadrul ciclului de expuneri din anii prcmergători primului război
mondial, Nicolae Iorga, cu ajutorul a numeroase documente străine, pc care le
cercetase personal, a vorhit despre trecutul istoric al poporului român (Istoria
românilor după scri.wri contemporane). Într-un grupaj de trei lecţii. el a
precizat locul şi importanţa naţiunii noastre în contextul istorici universale
(Însemnătatea românilor În istoria unil•ersal/{)·111 şi multe alte asemenea

17

B. Theodorescu, op. cit., p. 166, M. ILu. op. cit .. p. 153.
M. Itu, op. cit., p. 153
V. Netea, C. Gh. Ma1incscu, op. cit., p. 235.
111
Cf. M. ltu, op. cit., p. 154-155.
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suhicctc. a căror continut ~liintific ~i patriotic au dat suhstantă ~i dimensiune
faptelor realizate de Nicolae Iorga prin intermediul Univcrsitătii de la Vălcnii
de Munte.
Din volumul mare de Jale şi exemple prezentate de Nicolae Iorga în
cadrul cxpuncrilor de la V:tlcnii de Munte. rcdăm un fragment care pune în
evidentă atât scopul acestui lăca~ de cultură. cât ~i convingerea cu care
conferentiarul ahorda prohlcmclc nationale româneşti: ;,Suntem cu totii un
singur neam. de o admirahilă unitate. că avem o cultură originală. comună
tuturor". suhliniind îndatorirea ca această realitate să nu fie de nimeni uitată. ha
mai mult. ca pc haza ci "să dăm întregii natii o cultură modernă cu valoare
proprie" ·11 •
Cursurile de la Vălenii de Munte s-au hucural de o imensă popularitate. În
timpul verii. Vălcnii deveneau locul de întâlnire a tuturor românilor insetati de
dreptate socială şi natională. dornici de cultură. Programul Univcrsilătii antrena
un număr mare de patrioti animati de dorinta de a se pune la rândul lor în slujha
aqiunii de emancipare a maselor. Cursurile de vară. hihlioteca cu cele peste
2000 de volume. activitatea editorială ~i de presă au făcut din Universitatea de
la V ăleni un complex cultural instillttionalizal. cu o imensă contrihutic în
directia propăşirii culturale a poporului român. După Răzhoiul Înlrcgirii. suh
auspiciile acesteia au luat fiintă ~i alte forme de activitate. cu rezultate dcosehilc
în lupta şi munca de emancipare cultural-natională. Spre exemplu: Şcoala de
misionare nationale şi morale; Şcoala artelor uitate; Institutul de editură
.. Cuvântul"; Muzeul de artă hiscriccască ele. 12
Pornit din initiativă particulară. fără nici un sprijin din partea statului.
Complexul cullural de la Vălcnii de Munte. ctitoric a lui Nicolae Iorga. rămâne
în istoria culturii noastre de mase un exemplu de muncă ~i dăruire puse în siujha
ideii de unitate prin cultură a neamului romiincsc. El a dăinuit datorită
personaiilă!ii lui Nicolae Iorga. al cărui ultim gând tipărit. în oclomhric 1940.
putin timp înaintea lragicci înlâmplări. exprima profesia de crcdin!ă a unei vieti
închinate tării. "Inima luptei noastre a fost ideea culturală natională" 11 •
Roadele Univcrsilă!ii populare de la Vălcnii de Munte i-au creat lui
Nicolae Iorga convingerea ncccsitătii unui Institut al Culturii Naţionale şi
Morale a Poporului Român, conceput ca un centru puternic. cu posihilităti
materiale sulkicnlc pentru a putea edita ziare, reviste. cărti de popularizare a
ştiintci. istoric ~i allc tipărituri cu continut cultural-~tiintific pentru popor.
Fiindcă - sus\inca el - ..0 cullură a poporului fără căqi pentru dânsul nu se
.. N~amul Român~ se Lit~rar" din 1O iuli~ 19 Il.
~ M. hu. op. cit .. p. 159-160.

11
1

" .. N~amul Romfmcsc" din Il octomhri~ 19~0.
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poate ... , fără cultura poporului. orice alcătuire economică. orice formă politică
n-au nici o valoare" ~..~.
Gândul de hine al istoricului şi omului de cuhură. înfiinţarea institutului
sus-amintit, nu s-a realizat, dar intenţiile şi judecăţile sale s-au înscris în efortul
constant de a găsi modalităţi adecavte pentru organizarea muncii culturale în a~a
fel încât aceasta să li devenit o forţă spirituală dimensionată organic la scara
întregii ţări.
Altcumva, trehuie arătat că munca educativ-culturală în perioada interbelică. deşi a'Vea acela~i sens, promovând aceleaşi idealuri româneşti. era prea
fărămiţată din punct de vedere organizatoric-instituţional. De~i exista un
Minister al Culturii. în perioada la care ne referim în România activau
independent societăţile A:;tra, Li~a Culturală''. Ateneul Român, Casele
Naţionale, Ateneele populare. Fwulaţia Cultura/ii Rexalii, Institutul Social
Român şi altele. unele dintre acestea depinzând sporadic. din punct Jc vedere
material. şi de Ministerul Culturii.
Notând cele de mai sus. nu putem să nu stăruim puţin şi asupra altui
aspect. cel mai cuprinzător ~i mai elocvent din creaţia lui Nicolae Iorga ~i
anume. scrisul. Neîndoielnic. această copleşitoare operă încorporează o
diversitate uriaşă de date şi idei; de la tratate ştiinţifice, la informaţii şi sfaturi
pentru mai puţin ştiutorii de carle. Scrisul. ca activitate ncohi~nuită a lui Nicolae
Iorga a fost şi acela destinat celor mulţi. poporului, în conceptul său de
propagare a culturii în mase.
Chiar de la începutul afirmării sale ca scriitor, viitor savant şi om de
cultură. Nicolae Iorga a avut în atenţie masele. Prin intermediul presei şi a
numeroase alte lucrări el şi-a propus "să facă educaţie literară societăţii
româneşti" fără să sacrifice conţinutul ştiinţific. "dar acccsihilă oricui"'h. Era un
mod original de a se realiza ceea ce Barhu Theodorescu numeşte
"pedagogizarea literară a mulţimii" 17 •
Nicolae Iorga a tipărit în propria-i tipografic, cu resurse proprii, ziarul
"Neamul Românesc". puhlicaţie care a apărut din 1906 până la moartea tragică
a savantului, în noiemhric 1940. Între anii 191 O şi 1940. în aceleaşi condiţii. a
editat revista, semnificativ intitulată "Neamul românesc pentru popor". Amhclc
u N. Iorga. Poporul işi are cărţile .mie, în "Floarea darurilor", 11, 1907. nr. ~ 1 din
19 august. pp. 221-~~3.
" N. Iorga a militat la un moment dat pentru unificarea celor două prestigioase societă!i
cultural-istorice. în vederea creşterii for!ei lor economice şi a detaşării mai nuan!atc în privin!a
rezultatelor în munca de propagandă culturală. Optica politică. prezentă din păcate şi în domeniul
culturii, nu a permis realizarea unificării necesare.
"' B. Theodorescu. op. cit .. p. ~~17 Ibidem.
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puhlicaţii

au conlrihuil în mou suhslanţial la răspânuirca cullurii în mase.
Rckrinuu-sc la ziarul .. Neamul Românesc'". H. Thcouorcscu releva că a fost o
aucvărală .. ~coală. de pc anvonul căreia porneau continuu lecţii de cuucaţic
palriotică-cullurală. celăţenească. pc care urma să o ascullc ~i să ~i-o însu~cascit
Linnetul ~i masele populare··'X. Câl despre cea de-a Joua puhlicaţic. uin însă~i
titlul pc care i 1-a ual Nicolae Iorga. rczullă clar Jcslinaţia ~i scopul:
Emanciparea cullurală a poporului. faptul că Nicolae Iorga avea propriile sak
puhlicaţii nu a însemnat că nu puhlica şi în allă parte; Jimpolrivă. era foarte
solicitat de cele mai diferite ziare şi reviste din ţară. în paginile cărora nu a
neglijat să militeze pentru acelaşi conslanl şi înălţălor ideal. luminarea maselor.
Pc linia educaţiei patriotice a maselor populare. Nicolae Iorga a tipărit
numeroase cărţi. cu circulaţie în loală ţara. Titluri ca: Istoria lui Şt~(an cel Mare
p~11tru poporul român, Viaţa lui Mi/rai Vit~a:::u. Domnul Tudor di11 Vladimir.
Oam~ni şi fapt~ din tr~cutul mmânt'sc. Unirnt Principat~lor. Scrisori tit'
Don111i. Sf(/luri şi Îlll'tt{tlturi p~ntru ostaşii Români~i ( /9/6). P~ntru sufl~tde
celor ce muncesc şi multe. mulle alte asemenea suhicclc captivante. pline de
învăţăminte. mohilizaloare. Muncitorilor le-au fosl dedicate şi cărţi cu o
prohlemalică adecvată: C~ poat~ ajung~ Un m~s~riaş român, Ct/rţi tfe C~lll'l'
p~ntru m~seriaşul şi lwn71orul român şi allcle prin care Nicolae Iorga făcea
elogiul muncii; conchizând că .. nu esle mulţumire mai mare decât aceea a unei
munci făcute uin loală inima"\0).
De asemenea. Nicolae Iorga s-a preocupat foarte îndeaproape. până la
ohsesie. de cartea destinată celor mai puţin iniţiaţi. "Şi săteanul ~i mc~Le~ugarul.
micul negustor - suhlinia el - lrehuic să aihă într-un format plăcut. pc hârtie
tarc. cu ilustraţii. multe cărţi care să le vorhcască despre tol cuprinsul cullurii
moderne" ~ . Prin aceasta. Nicolae Iorga avea în veuerc adevărul despre natură.
auică: astronomia. ~tiinţele naturii. geografic; apoi. despre om ~i anatomia
organismului uman. sănătatea şi profilaxia holilor umane. evoluţia şi faptele
omenirii. scrisul. arta. prohlcmc sociale (D~sprt' t·iaţtl .~·i nt'l'oil~ ei). lucrul
pământului. prohlcmc privitoare la meşteşuguri. despre contahililate. preţuri
tarifare. scrieri despre morală. literatură. poezie~ 1• lată. aşauar. o preocupare
până la cel mai mic amănunt. Jar şi extrem de diversă a savantului pentru
poporul său. Nicolae Iorga ajunsese la concluzia de necontestat că poporul
ro mim a fost ca pahi 1 .. nu numai ue sforţări ră1hoinice 1Jc apărare 1 foartl'
0

'" B. Thcouorcscu. op. cit .. p. ~:!.
'" lhiclem. p. lll).
"'AptH.l.. B. Thcouorcscu. Of'· cii .. p. 1:! 1.
" lhiclem.
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onorahile. care ne-au a~czat foarte sus în rândul natiilor. dar ~i de dezvoltări
originale de civilizatie''~!.
Un factor cultural important pc linia scrisului. dar ~i a modului de a gândi
răspândirca culturii 1-a constituit editarea Calendarului. începând din anul Jl)OX.
Această puhlicatic anuală, cu o factură mai atractivă ~i mai uşor de procurat
cuprindea în paginile sale Chipuri de domni şi români mari, imagini ale unor
monumente istorice. apoi pm cstiri. descrieri de călătorii. articole de istoric. Prin
11
aceste Calendare. Nicolae lort!a ..făcea multimii cduca!ia patriotică"' . A fost
puhlicatia c'ca mai răspândită -:;i mai acccsihilă. Privitor la rolul ~i la con!inutul
calendarului editat de Nicolae Iorga trchuic să mai spunem că el constituia un
îndemn la muncă cinstită şi la rccunoştin!ă fată de oamenii mari ai !ării. Spre
exemplu. Calendarul pc Jl)()l) a fost dedicat în întregime Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza. faptelor sale de neuitat pentru emanciparea poporului
român. Calendarul pc anul 1917 începea cu o emo!ionantă Închinure adresată
osta~ilor de pc front. text conceput. cum numai mintea. sufletul ~i pana lui
Nicolae Iorga a putut să o facă. Con!inutul era de un profund mesaj patriotic.
îmhărhătând armata. poporul în lupta pentru salvarea fiin!ei na!ionalc a
Românilor~~. Retine atentia ~i Calendarul pc anul 1920. scos suh egida Ligii
Culturale ~i care puhlica Actele Unirii din /9/N.
Pc linia aceluiaşi efort. al scrisului şi al ideii de cultură se circumscria şi
numeroasele piese de teatru. concepute de Nicolae Iorga. având ca hcneficiar
marele puhlic. Prohlematica ahordată relevă intcn!ia autorului de a contrihui ~i
pc calca spectacolului la educatia generală. Amintind aici titlurile a câtorva
piese, nu facem altceva decât să întărim consideratiile emise de alti autori. că
dramaturgia lui Iorga arc meritul de a se fi adresat maselor. Spre exemplu. Trei
piese simple pentru oameni modeşti, Zidirea mtlnăstirii din Ar.r.:eş, Omul cari ni
trehuie, Sarmală amicul poporului, etc.
La Nicolae Iorga. dragostea pentru teatru destinat poporului a mers atât de
departe. încât a militat pentru construirea de lăcaşuri populare de cultură în care
să se dea spectacole de teatru şi alte manifestări artistice. Datorită lui s-a realizat
cunoscutul edificiu. Teatrul din Bucureşti al Ligii Culturale. unde "adesea se
sus!ineau spectacole gratuit pentru meseriaşi. cu repertoriu adecvat educativ" 4 ~.
Teatrul lui Nicolae Iorga, mărturise~te acelaşi Barhu Theodorescu. este o mare
lcqie de demnitate natională şi de cduca!ie morală adecvată întregului popor.

N. Iorga, Politica wlwrii, p. -t.
B. Thcodorcscu, op. cit .. p. 79.
" lhidem. p. 1 1!!.
" /hidl'/11, pp. 105-1 07.
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Sinlctizând cele de mai sus vom apela lot la Nicolae Iorga. la vnhul lui
autentic ~i la sinceritatea cu care s-a ma ni kslal totdeauna. ar;tt<înd urm[tloardc:
...Adniiratul scop al scri.\ului meu. cart' nu e decât sti fiJ/o.wascti a/tom flrill
ctlnoştin(t'le ce poate at·ea -~·i prin experien(a ce au JWillt nÎ.~'Iiga, sti le .\fl/111
lucruri cart' sti poat1'i .fi ele fi1/os şi pitlntft', În În(elesul cel mai Imn ul
CIII'(ÎIIIU/ui" ~".
Nicolae Iorga a fost. după cum se ~tic ~i un mare orator. un orator Jc inall~t
tinulă academică. dar ~i un educator al maselor prin cuvânt. Pc calca cu,·fmtului.
el a întreţinut un permanent ~i viu dialog cu cele mai diverse categorii sociak:
de la irllclcctualul satelor, la omul Je ~Liintă: de la sătean la oră~can. Avea (l
puternică inllucntă de educare ~i înăltarc sulktcască prin cuv<Înl ~i prin pilda
vietii 'oale. Cuvântul a însemnat. pentru marele nmlru i'>loric. trihuna
parlamentară. cursul universitar. conferinta puhlică ~~ chiar di .. cutiik dtrcctc
atunci ()i nu Je putine ori) dtnd se alla în mijlocul maselor de tărani ~i or;t~L·ni.
Avea puterea ~i darul să se apropie Jc omul '>implu. s~t ptttrundit in sullctul tur.
să-I intclcagă ~i '>ă-i alinc Jurcrca. Dădea sfaturi întclcpte. pc întelesul tutun,r.
era ascultat cu deoschil interes ~i pretuit pe merit.
Timp de peste patru decenii ...conferentiarul" Nicolae Iorga a str[thiitut
toale colturile tării. cJudnd prin dinamrsmul elocintci o,;alc întregul popor
romfmesc. În accla~i timp. s-a făcut cunoscut în afara hotarelm t<-lrii. Spre piiJ:t.
numai în anul 193h. Nicolae Iorga a !inul 1XO de confcrin!e ~~ Jiscursun în
caJrul a Jifcrilc institutii acaJcmice. societii!i ~i msltllltir culturak. ~coli. radto.
ele. În numeroasele sale expuneri. !inutc in Capitală. Jar mai ales în diknte
localităti ale tării. ahorda o prohlematică re dt de divcro,;ă. pc at;Îl de
consistentă. Teme pri\'iloarc la istoria poporulur rom<in. chcstiunr social-politrcL'
ale timpului său. anivcrsări ~i comemorări ale unor pcrsonalrt<itr rom<Înqti ~i
străine ... Note'' Je dlătorie in !arii ~i străinatatc. prohlcme dL' cultură
(Raporturile Jintre cultura poporului rom<in ~~ alte popoarl'L Din acca~t:1
prohlemalică desprinde<! ccîteva titluri Je conkrin!e. sus!inute de N Iorga: Ce
este sud-estul european:' 24 lamwrie. Despre htrtlln(u cre~1111ci. Ct' t'ste l'l'cheo
noastrci artâ'! Ce III' Îtll'll{ti cariera lui ,\urei \'laictt.., Onpre \'ene(iu. /)p,pre
0/anc/a, Despre preclasici.ml, Ideea tmitâ(ii rmlllinnti' ~~ multe altele .. -\krga
de la un capăt la altul altării pentru a răspfmJi cultura .. .\'in tocmai acum de la
o altă conferinţă. !inută în celălalt cap<lt al ţării"''. se sctl/a d. cu pnlcJtll um11
act cultural la care int<Îrziasc putin .

... :--.1. Iorga.
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Însemnătatea deosebită a demersului cullural al lui Nicolae Iorga rezidă
din acel adevăr fundamental care demonstrează profundul caracler popular al
cullurii româneşti. specific ce se observă în fiecare epocă şi la fiecare scriitor.
fiindcă cei mai multi cărturari s-au ridicat din popor şi au păstrat legăturik cu
cei multi. iar opera lor s-a întemeiat pc creatia populară~''. Astfel. rezullatelc sau întors şi se întorc tol la popor.
Din întreaga operă cullural-educativă a savantului se desprinde. între
altele, preocuparea pentru promovarea principiului democratizării culturii. care
cultură - susţinea el - nu trebuie să fie "numai o podoabă a celor de sus. a
cărturarilor, ci să se coboare izvorâtoare de puteri în păturile cele mai adânci ale
acestui neam" ' 0 • Ne trebuie - conchidca Nicolae Iorga - "cultura tuturora. de
sus până jos ... o cultură care să fie a noastră" ' 1•
Uriaşa şi entuziasta muncă desfăşurată de Nicolae Iorga .s-a conjugat cu
cl(>rtul a numeroşi alti intelectuali de valoare din generaţia sa. care i-au urmat
pilda şi îndemnul de a contribui la actul de luminare a mulţimii. După exemplul
său şi în consens cu ideile sale, mari cărturari ai tării au "wborât" cu
generozitate în mijlocul celor ce simteau nevoia de cultură. Fie în cadrul Ligii
Culturale, a universilă!ilor populare, a "Astrei", a ateneelor populare. a
căminelor cullurale. folosind scrisul, conferinţa şi allc mijloace asemănătoare.
au activat Siminon Mehedinti. Ion Simionescu. Dimitrie Gusti. Emanuil Bucuta.
Vasile Voiculescu şi mulţi alţii'~.
Nicolae Iorga socotea că fiecare om cull avea obligaţia de a transmite
altora tol ceea ce acumulase ... Şi dascălii din şcoala mică. şi dascălii din ~coala
mare, şi institutori şi profesori de toate gradele, şi acei profesori ai tuturor, care
sunt ziariştii, scriitorii, oratorii în parlament. oameni de guvern. Prin exemple.
aceştia - sublinia bardul cullurii româneşti - vor avea răspunderea aceea, care
pierdută din ochi. îi va apăsa greu sub pământ şi nu-i va lăsa să doarmă somnul
odihnei meritate. Ei sunt artişti înaintea marmorci curate. care e un sullcl de
copil, marmoră din care pot face. nu un om de geniu sau de talent, ci •·redninl
operă de arttl, care e un om nobil, pcltrum de .\·im(ul datoriei, fericit şi
rclspânditor de fericire (sub!. ns.)~ 1 .
După Războiul Întregirii. Nicolae Iorga şi-a îndreptat şi mai mult atentia
către "poporul cel dornic în sacrificiul scump al sângelui său, poporul doritor de
cultură naţională şi de viaţă morală". De cealaltă parte. poporul aştepta cu inima
deschisă şi încredere binefacerile cunoaşterii, aştepta intelectualitatea. care
••> B. Thcodorcscu, op. cii., prd"a\ă.

'" B. Theodorcscu, op. cii .. p. 117.
" Ibidem, p. 36.
~! Cf. B. Thcodorcscu, op. cii., p. 5.
'·' B. Theodorescu, op. cii., p. 26.
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trehuia să se apropie mai mult de nevoile sale. Acestui popor, Nicolae Iorga i se
4
adresa cu o "încredere şi speranţă aproape exclusivă" ' •
În noua clapă istorică, a cărei început a fost marcat de Unirea cea Mare,
munca culturală a căpătat amploare cu adevărat naţională. Misiunea Lixii
Culturale şi a altor organizaţii de cultură ce-şi găseau adepţi în popor se detaşa
de trecutul imediat prin noile valenţe ce avea să le capete opţiunea cducativă.
Nicolae Iorga şi-a îndreptat de îndată gândul generos spre ,.mulţimea de români
aparţinând clasei muncitoare de la câmp şi lucrătorii din atcliere şi fahrici, care
se cu-vine a li încălziţi în sufletele lor de focul vetrei străbunilor, întreţinut cu
sfinţenie de aceia care au rămas sub acoperişul ocrotitor al independenţei
naţionale. Pentru toţi aceia, care deşi apăsaţi până ieri. sau tocmai de aceea.
aduc o energic luptătoare, pc care lrchuie să ştim a o preface din duşman a
statului, cum i s-a cerul să fie suh regimul străin, în prietenă activă şi devotată a
unei vieţi a spiritului românesc, fără de care noul stat însuşi n-ar fi decât o
trecătoare iluzie a capriciilor unei diplomaţii. fireşte schimbătoare în intenţiile.
interesele şi planurile ci"''.
Lucrări de specialitate privitoare la România interbelică, publicate în
ultimii ani, remarcă faptul că în direcţia răspândirii culturii în mase s-au
înregistrat importante împlinirii. Au fost obţinute succese evidente în domeniile
ştiinţei şi învăţământului, succese ce s-au revărsat cu eficienţă asupra societăţii
românesli.
De' remarcat şi diversitatea mare a formelor de propagare a culturii iniţiale
şi promovate de Nicolae Iorga, munca sa uriaşă, dinamismul şi amploarea cu
care s-au oficial momentele culturale, cuprinderca şi ecoul lor de necontestat.
Referindu-se la modalităţile folosite pentru emanciparea cullurală şi naţională a
poporului său, Nicolae Iorga arăta între altele: "Ne-am străduit prin toate
mijloacele care ne erau la îndemână ... " :>~.
Strădania marelui nostru istoric întruchipează voinţa şi calităţile unui om,
ca o expresie a lrăsăLUrilor întregii naţiuni române, naţiune aptă, prin puterea de
creaţie şi de asimilare, pentru înalte idealuri eulturalc.

" N. Iorga, Calendarul LiJ.:ii Culturale, p. 60.
Acte pentru ConJ.:resul LiJ.:ii Culturale ... , Bucureşti, 1920, p. S.
'' .. Buletinul Ligii Culturale" (supliment), 1 iulie 1939, p. 2.
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