
AMINTIRI DESPRE IORGA 

Aceste amintiri des pre N. Iorga mi -a u ios t 
înc redinţ ate de d-ra Ma ria Go lesc u, la 6 de
cembrie 1981. Tr ă i a alunei la Eastbourne, pe 
coasta de sud a Angliei, unde ş i- a pet rec ut 
ultimii ani ai vieţii , îna inte de a se stinge, 
nonagenară, în 1987. Mi-era în s fîr ş il dai să 

cunosc o fiinţă exce pţion a l ă pe ca re o ştiam 
din amintiri le prietenilor demu lt des părţiţi de 
dînsa şi care aic i form ase r ă ca o l egend ă în 
jurui ei. î'i cit isem numeroase st udii de istorie 
a ariei, ris ipite în „Buletinul Comisiei Monu : 
mentelor Istori ce", „ Revist a I sto ric ă Română", 

„Revue Historique du Sud-Est Europeen" , 
„Arta şi Tehnica Grafică", „Boabe de grîu" 
şi „Revista Fund a ţiilor Rega le" . Res pect ul pe 
ca re i-l purtam era legat ş i de cur aju l cu ca re 
înfruntase risc uri şi îndurase 14 ani de închi 
soare. Cînd , avînd în vedere interes ul ei faţ ă 
de vechil e monumente, am întrebat -o desp re 
ctitoria lui Radu Paisie de la Mis lea, mi -a 
r ăs pun s s urîzăto a r e că locui se vreme îndelun 
gată acolo, m ă n ăs tirea fiind transformat ă în 
t emniţ ă. 

în disc uţiile noastre, repeta te de cîteva 
ori, a revenit firesc numele lui N. Iorga. De 
la el primise îndemnul de a-şi ad un a articole
le într-o ca rle pe care ar fi edit a t-o Comis ia 
Monumentelor, idee a că rei rea li za re, dup ă ce 
a fost atîta timp împie di ca t ă de împrejură ri , 

nu ma i poate acum întîrzia. Paginile ca re ur
mează a u mai ap ă rut o dat ă, în ·„Fiin\a Româ
nească", revistă greu accesibil ă ca toat e publi
ca ţiile din ex il. Reproducîndu-le aici, facem 
cu emo ţie gestul de a tip ări un text a l autoa
rei în \ara ei. Nu e decît prim a oa r ă. Maria 
Golescu se întoarce printre ai să i. 
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înainte de pleca rea la Veneţia ci
tisem într-o publicaţie italiană des
pre restaurarea recent ă a turnului 
Minelli , aşa că, dup ă ce vizitasem tot 
ce se putea vizita cu vaporetto şi stră
bătînd cu piciorul oraşul lagunelor 
în lung şi în lat, am căutat monu
mentul, care pe atunci nu figura încă 
în ghiduri. Mi-a dat oarecare caznă 
pentru că se af la în curtea interioară 
a unui azil, Congregazione di Carita, 
adăpostind bătrîni şi infirmi , iar stra
da strîmtă nepermiţînd vederea în 
perspectivă de afară. La periferia lui , 
turnul rotund era parcurs în interior 
de scara în spirală „al bovolo" , în
tocmai ca o casă de melc care ar fi 
primit lumina prin ferestre încadrate 
de marmora albă a le căror colonete 
sprintene, perforînd ca o dantelă con
strucţia masivă de cărămidă roz, tre
ceau de la bifore la trifor.e pentru a 
uşura caturil e odată cu în ă lţimea . 

Mi-a rămas în mint e, nu pentru 
că fusese ultima experienţă turistică 
din 1928, ci pentru că se l eagă de 
întîlnirea cu Nicolae Iorga în trenul 
,care mă ducea în ţară, dîndu-mi pri
lejul unei mai lun gi convorbiri. îl sa
lut asem pe peronul gării unde era în
conjurat de fami lie ş i de mai multe 
persoane importante, apoi de studen- ~ 
ţii locuind la Casa Iorga în Piazza 
Santa Fosca. Deasupra tuturor se ri
dica statura sa înalt ă. După ce călă
torii s-au aciuit pe la locurile lor ş i 
trenul se pusese în mers, zărindu-mă 
pe coridor profesorul Iorga mi-a f ă
cut semn să mă apropii şi mi-a fă
cut loc lîngă dînsul în compartiment 
dînd la o parte vrafuri de hîrtii şi 
de c ă rţi. 

Cum memoria sa fantastică înre
gistra faptele mă runte şi neînsemna
te alături de cele de o importanţă 
capital ă, şi - a adus aminte că -. pe vre
mea cînd se organizaseră în Bucu
reşti cu 17 - 18 an i în urmă seria 
cursuri lor li bere cu excursii pe mode
lul Annales-lor din Franţa, a condus_ 
la Snagov un grup din care făceam 
parte mama mea şi cu mine. Apoi că 
la Bruxelles în 1926 i-am ascultat 
conferinţa despre Cruciade, la care 
asistaseră regele Albert şi regi na 
Eli sabeta a Belgiei întîrziind ca să-i 
vorbească îndelung, de vreme ce în 
compania în care mă aflam eu, istori
cul medi evist Henri Gregoire nu în
ceta să repete: „Mais eet homme est 
prodigi eux, prodigieux!" Nicolae 
Iorga a fost protagonist ul istori ei corn-. 

MARIA GOLESC 

parate influ enţînd chiar înfiinţarea 
în capitala Belgiei a Institutului de 
Istorie Comparată, după cum ne·a 
afirmat-o Alexandre Eck , unul din 
directorii săi. Tot la Bruxelles am !J'C· 
trecut cu fami li a Iorga o seară la 
d-na Errera - pe cît de lun gă pe 
atît de încovoiată în rochia de cati· 
fea safirie şi cu faţa cadaver i că -
care formase o bibliotecă bizantină 
şi se ocupa cu alcătuirea unui reper· 
tori u artistic . 

„- Trebuie să vii la mine la Casa 
românească să te-ndrept eu unde să 
te duci şi ce să vezi în Veneţia cînd 
mai te duci · acolo, să nu pierzi timpul 
cu dante lele de la Jesurum şi sticlări · 
ile de la Murano" a trecut profesorul 
la dojană în l egănatul trenului. 

Cu revolta ambiţiei tinereşti care 
se dorea recunoscută, am respins acu· 
zaţia, ceea ce a condus la un intero· 
gator amănunţit rezolvat în favoarea 
mea şi care m-a ispitit să-ntreb mali· 
ţios la rîndul meu ce credea dînsul 
despre „sca la Minelli al bovolo" .„ 
un punct pentru minei · 

în compartimentu l dublu care si: 
af la deschi s se găseau colivii cu ca
nari achiziţionaţi „pentru a da lecţii 
de ca nto_ ce lor de acasă" - mi -a expli · 
cat prot eso rul desprţ aceşt i dr ă guţi 
co)egi ai să i întru î.nvătă .mîntl 

„ - S ă vii la . vară la ·Vă leni, văd 
că te-ar in te resa. Las' te de ceaiuri. " 

„- - Vara sînt foarte ocupat ă la 
moş i e, în Vîlcea, altfel tare mi -ar 
place să vin" - - aşa ne-am desp ăr
ţit. 

Un an, doi mai tîrziu (1931?) , vi zi
tam întov ă r ăş it ă de o pri eten ă expo
z. ţia armeană organizat ă la Co lonade 
î11 Parcul Ki:,;e leii . 

Pe cî nd privea m at ent ă argintări
il e, manusc risele, dup ă ce admirasem 
minunate le pînze de a lta r cu tonurile 
lor trandafirii, albastre, brun roşcat 
pe fondul neutru împ ă rţit în tablouri, 
o mişcare generală m-a făcut să 
mă- ntorc;: intrase Mini strul Iorga ş i 
în forfotea la i scată · un grup dens se 
grăbea să se formez e în jurul statu
rii impun ătoare. Credeam că tre c ne
observată , dar curînd m-a apostro
fat, mîna întinzînd un deget autori
tar către mine: • 

„-- Sînt s upărat pe Dumneata - 
n-ai venit la Vă leni, dar mergi ac um 
cu mine ". 

Am protestat moale fiindcă era tîr
ziu şi eram aşteptată la masă cu in
vitata mea - adevăru l este că mă 



atrăgea grozav perspectiva neaştep
tată . 

„-· Vine şi dînsa cu noi. Dă numă
rul de telefon să se anunţe că nu 
vă -ntoarceţi la masă". 

Şi iată-ne porniţi cu maşina spre 
Văleni. Peisajul întreg se anima cu 
tot soiul de întîmpl ă ri din trecutul 
devenit actual, la evocarea maestru
lui. A fost pentru mi ne o încînt are şi 
am ajuns pe nesimţi te dinaintea ca
se i de la Vă l e ni , întîmpinati cu un 
pahar de lapte de cumnatul profeso
rului . Dup ă o scurtă conducere prin 
diferite ca mere, o „ misionară" ne-a 
luat în pri mire ca să ne arate muze
ul plin de icoane, de obi ec te de inte
res etnografi c ş i biserica, apoi ne-am 
întors la dejunul tardiv dar copios 
la ca re din familie nu au luat parte 
decît Lili ana, V alentin ş i unchiul lor. 
Aceeaşi mi s ionară ne-a condus la ca
sa din mijlocul prunetului, cu perde
luţ e l e . de pînză topit ă lucrate în şa
bace, cu dormitorul atît de răco ro s 
în ziua de a rşiţă . Acolo erau găzdu
iţi cei care luau parte la cursuri le de 
vară ale Unive rsit ăţ ii din V ă le ni , spi
ritul ca re- i însufleţea stă pînind încă 
multă vreme pe cei sosi \i din toate 
unghiurile ţ ă rii, studenţi, tineri şi bel
feri. Interesul stîrnit acolo se răsf rîn
gea în jur cînd se- ntorcea u la sa t, 
salvînd cu sîrg hri soave, copiind in
scri pţii , co lectînd obiecte preistorice 
ieşit e la ivea l ă prin pr ăbu şirea vreu
nui mal sa u atunci cînd se săpa pie
tri ş· pentru şosele; de asta mi-am pu
tut da sea ma pe valea Olt eţ ului 
unde-mi petreceam jumătate din an. 

La ora 6 p.m. eram adunaţi cu 
toţii la conferinţa despre Renaşte re 
sub toate aspectele ~ i . iar cînd s-a 
l ăs at întunericul am plecat înapoi la 
Buc ureşti în aceeaşi formaţie . Dar 
cum subiect ul abia tratat .mai d ă inui a 

în conversaţie, în veritabilul examen 
care a urmat, versurile lui Poliziano 
şi ale Magnificului Laurenţiu nu p ă
reau nrea deplasate. 

„Să'-mi ţii o' serie de prelegi de 
lite ratură comparată la an ul la Vă
leni - dă-o dracului de moş i e, e p ă
cat să fii pi e rdut ă pentru înv ă ţ ă
mînt ", a spus profeso rul dînd la o 
parte a iirmă rile mele că nu eram 
pregă tit ă decît prin l ecţ iil e par t i cu
lare şi con ş ti e nt ă de toate lacunele 
impli cate. Dacă luasem propun eri;-a 
drept o „boutade" a momentului, m- a 
împins totuşi să dau la i vea l ă înce r
că ril e timide de a semnala prin sc ri s 
c uriozit ă ţi iconografi ce întîlnite: că l ă
reţii pot ecaş i de pe biserica din Vio
re şti, fabul e esopice zugrăv it e pe zi 
duri de biserici din Olteni a, „Prea
puternicu l Samson " ş i concordanţa în
tre vechiul> şi noul T estament, S f. 
Gheorghe şi copilul de la Amira, eco
ul Bestiarelor apusene în sculptu ra 
bi sericilor de la noi sau pe di sc uril e 
smă lţuit e ale ctitoriilor lui Şte fan ce l 
Mare. şi altele. 

Cînd aveam ceva pregă tit pentru 
„Buletinul Comisiei Monumentelor I s
torice" sau pentru „ Revue Historique 
du Sud-Est Europeen" duceam ma
nuscrisul direct profeso rului Iorga, 
ceea ce-mi dădea de multe ori pril ejul 
de a sta de vorbă cu atîta bunăvoinţ ă 
din partea lui şi folos pentru mine. 
Odat ă m-a luat cu dînsul în subso lul 
Institutului de Istorie U nive rsal ă ca 
să aleagă pentru mine Byzance apres 
Byzance din mormanul de că rţi ce p ă~ 
reau svîrlite la întîmplare; aceasta 
dup ă întîlnirea la Delfi ca încheie re 
a Congresului de Studii bizantine ţi
nut în Grecia , şi cînd sicilianul Silvio 
Guarneri cu arhivarul de la La Ro: 
cheli e, Frarn;ois de Vaux de Foletier, 
erau la masa unde stam şi au ridicat 

un toast din cele m.ai entuziaste lui 
Nicolae Iorga. Eram de faţă ş i la 
Roma cîrid la acelaşi Co ngres Iorga 
a ţinut cuvîntarea de deschidere pe 
Campidoglio în limba română iolo
sind drept co ncluzi e la ce le sus ţinute, 
anume : „ Oriente e Roma " numai ter
meni de origine latin ă pe înţ e l es ul 
tµturor, stîrnind ap lauze· frenetice . 

Altă dat ă se pregătea să mea rgă 
la o şedinţ ă sole mn ă a Academiei 

. Române în uniiorma impu să de Ca
'rol II, a r ătîndu-mi cu oarecare ironi e 
reverurile brodate, dar m-a r e ţinut 
să- mi dea să răsioiesc volumu l luxos 
chiar atunc i primit din s t ră in ă t a t e spu
nîndu-mi în treacăt cît e ceva despre 
academicieni dispăruţi, în tre ca r a 
pomenit pe M aiorescu „i il osofu l gă u 
nos". 

Vorbind de / ::;/oria Românilor a p ă 
rut ă în întregime am în treba t cît 
aveam de aşte pt a t indi ce le atît de ne
cesa r consultări i ş i a r ăs pun s că trebu
ia neap ă r at întocmit -- nevoie ca re 
se simte ş i az i. 

Cînd mi -a spus într-o zi „ capul 
bun al Dumit ale cu dreapta lui jude
cată'' am şt iut că era cea mai nemeri
tat ă dar totuşi cea mai măgu lit oare 
apreciere de care aş fi avut ocazia 
să m ă bucur. Fiind dat ă recunoşt inţ a 
ce-i port pentru o seamă de fnv ăţa
minte direc te ş i indirec te, e uşor de 
închipuit ce sdrunc in ă t o r am resimţit 
cruntul să u sfî r ş it. Cînd caut o for
mul ă ca re să· c uprindă înse mn ă tat ea 
acestui om unic în i elui ă u , îmi vin 
în minte ce le spuse mai mult în glu · 
mă , dar sub c~ re se ghicea tonul con
vin ge rii , de că tre Giuseppe M erca ti 
care con versa în jocu ri de cuvinte: 
„Se fosse sta to un ' iso la ii vostro Iorga, 
non si sarebbe potut o chi amare chc 
Maiorga, e mai Minorga!" 




