NICOLAE IORGA

Rolul său la Marea Uni

Nicolae Iorga s-a simțit dator să
vorbeacă întărind conștiința românilor
nainte de Primul Razboi Mondial,
pregătindu-i pe aceștia pentru
sacrificiul care a făcut posibilă Unirea din
1918.

A ținut nenumărate conferințe unde îi
ndemna pe oamenii de atunci să fie
a înălţimea înaintaşilor.

• A înființat în 1908 școala națională d
patriotism de la Vălenii de Munte a
întemeiat publicaţii istorice si a acţio
Parlamentul României.

• Mesajul lui a fost receptionat de foar
oameni;avand mii de scrisori trimis
militarii , foşti participanţi la cursuri
Vălenii de Munte, foşti studenţi ai
profesorului, ascultători ai conferinţ
sau cititori ai cărţilor sale.

16 a fost principalul susţinător al
că până la urmă, Romania va
ingatoare in ciuda dezastrului
r

rnul este pentru Tara un semnal al
ei de rezistenta

semnal se asteapta si de la
ment

• Acesta fiind si scopul şedinţei Parlamen
din 14 decembrie 1916, în care partea
principala a fost discursul lui Nicolae Io

• Discursul lui Nicolae Iorga a fost consid
drept început refacerii credinţei în
victoria Romaniei

• In 1917, cuvântul lui Nicolae Iorga a îmbărbătat pe românii din timpul
razboiului el a intrat în conştiinţa românească sub numele de „Apostolul
Neamului”.
• Întreaga Ţară a fost puternic emoţionată şi îmbărbătată de cuvintele lui Nicolae
Iorga.
• Primul ministru a ordonat ca discursul să fie tipărit şi afişat la toate
primăriile şi răspândit pana la ostaşi.

CEL MAL IMPORTANT A FOST EFECTUL PRINTRE
SOLDAŢI.

într unitate militară de pe front
• Pamfil Şeicaru,, fost cursant la Vălenii de Munte, aflat atunci într-o
spunea: Iorga a ţinut una din cele mal inspirate cuvântări. Emoţia găsise expresia literară,
elocvenţa care trebuia să exercite acea contopire a sensibilităţii ascultătorilor. În faţa
înfrângerilor, în faţa durerii pe care o încerca tot Neamul Românesc,[…], . Încerc şi astăzi [...]
finalul în care evoca pe Petru Rareş îmbărbătând, după o înfrângere, pe ostaşi cu vorbele:
«Vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât atât!» [...]
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